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IFAC

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE DEZEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei flQ 1.046/96 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira, de Administração
Pública, de Direitos e Garantias Fundamentais e de Saúde e
Ação Social e do Deputado Simão Pedro Toledo - 2a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Antônio Andrade - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jairo Ataide - João Leite
- José Bonifácio - José Henrique - Luiz Antônio Zanto -
Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2-Secretário "ad hoc", para proceder á
leitura das atas das duas reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

- O Deputado Marco Régis, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a lê Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 1.046/96

Autoriza a COPASA e a CEMIG a celebrar convénios com
entidades de natureza filantrópica com o objetivo de
melhorar o atendimento das populações carentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Ficam autorizadas a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA - e a Companhia Energética de Minas



Gerais - CEMIG - a celebrar convênios com entidades de
natureza filantrópica voltadas para a assistência médico-
hospitalar, com o objetivo de melhorar o acesso e o
atendimento das populações carentes, nos termos desta lei.
Parágrafo único - Para os objetivos desta lei, somente
poderão ser firmados convénios com Santas Casas de
Misericórdia ou com instituições hospitalares sem fins
lucrativos, instaladas no Estado, declaradas de utilidade
pública, que prestem assistência gratuita na área de saúde.
Art. 2Q - A COPASA e a CEMIG promoverão, desde que
expressamente autorizadas pelos usuários, o arredondamento
dos centavos em suas faturas mensais de cobrança, até o
valor unitário imediatamente superior á fração monetária.

l Q - A autorização de que trata o artigo poderá ser
revogada unilateralmente pelo usuário, a qualquer momento e
sem necessidade de justificação, não lhe gerando ónus de
qualquer natureza.

- O valor do arredondamento constará nas faturas, em
espaço próprio.
f 3Q - Os recursos arrecadados na forma deste artigo
somente poderão ser empregados em atividades que envolvam a
melhoria de atendimento médico-hospitalar prestados de forma
gratuita para a população, incluindo-se a compra e a
manutenção de equipamentos e a remuneração de trabalhadores
na área de saúde.
Art. 3g - Os recursos arrecadados na forma desta lei serão
depositados em conta remunerada específica. no Banco do
Estado de Minas Gerais - BEMGE -, para a posterior
distribuição ás entidades conveniadas.

l Q - Os recursos serão distribuídos após apreciação de
pedido por parte de uma comissão composta por representantes
de órgãos e entidades indicados em decreto do Governador do
Estado.

2 - Os recursos serão distribuídos semestralmente, e
deste fato será dada ampla publicidade, especificamente no
que se refere aos valores destinados a cada beneficiado.
Art. 4 - A fiscalização da aplcação dos recursos
repassados na forma desta lei ficará a cargo da comissão a
que se refere o lo do art. 3Q, e a destinação inidônea
pela entidade conveniada implicará a imediata denúncia do
convênio e a restituição dos valores repassados,
monetariamente corrigidos, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis.
Art. 5Q - A COPASA e a CEMIG farão constar em suas faturas,
pelo período mínimo de 3 (três) meses, informações acerca do
disposto nesta lei.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a
partir da data de sua publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Bonifácio
Justificação: E conhecida de todos nós a situação caótica
por que passa a saúde pública neste Pais. Muitas vezes,
ficamos sabendo de tragédias, como as recentes mortes
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ocorridas em uma clinica para idosos no Rio de Janeiro e em
um hospital de Caruaru, PE, provocadas por contaminação de
água e falta de higiene.
Muitas são as razões que levam a saúde pública a esse
quadro indesejável, mas quase todas têm origem na escassez
de recursos, que conduz à superlotação, à falta de
assistência, higiene e segurança nos hospitais, à
inexistência de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal,
etc.
Por outro lado, vemos surgir a ação corajosa de entidades
filantrópicas, que lutam incansavelmente para manter os
serviços de saúde gratuitos para uma parte da população, que
não teria como buscar outro tipo de atendimento.
E sobretudo com a intenção de ajudar essas entidades em sua
luta para conseguir recursos que se apresenta o projeto em
tela, cujo objetivo é criar mecanismos de participação da
sociedade em processos que buscam melhoria da saúde pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno. -

COMUP4 1 CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira, de Administração Pública, de
Direitos e Garantias Fundamentais e de Saúde e Ação Social e
do Deputado Simão Pedro Toledo.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1
Fase, a Presidência passa à 2 Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais - aprovação, na 32a
Reunião Ordinária, do Requerimento ng 1.832/96, do Deputado
João Batista de Oliveira; pela Comissão de Saúde e Ação
Social - aprovação, na 58a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 332/95. do Deputado Geraldo Rezende; 883/96. do
Deputado Wanderley Ávila; 903/96, do Deputado Sebastião
Costa; 946 e 958/96, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e
963/96, do Deputado Kemil Kumaira; pela Comissão de
Fiscalização Financeira - rejeição, na 45a Reunião
Ordinária, do Requerimento no 1.796/96, do Deputado Dimas
Rodrigues; pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 50a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei ng
925/96, do Deputado João Leite (Ciente. Publique-se.); e
pelo Deputado Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. José
Fernandes Nascimento, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Lideres inscritos nem oradores para o Grande
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Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 3, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 41a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
DE 28 NOVEMBRO DE 1996, DESTINADA A COMEMORAR OS 25 ANOS DA
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CDI

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião
Navarro Vieira

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Designação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Apresentação de vídeo - Palavras
do Deputado Francisco Ramalho e do Sr. Baldonedo Arthur
Napoleão - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Ivo José -
Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria Olivia
- Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Sebastião Costa -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
20h15mir'i. a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para
proceder á leitura da ata da reunião anterior.

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

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Francisco Ramalho, José Bonifácio e Péricles Ferreira para,
em comissão, conduzirem ao recinto deste Plenário as
autoridades e demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (DeputadoWanderley Avila) - A Presidência
convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Baldonedo
Napoleão. Presidente cia Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais - CDI -, representando o Sr. Eduardo
Azeredo, Governador do Estado; Edgar Danilo Alves da Silva,
representante das indústrias instaladas nos distritos
industriais de Minas Gerais: Agnaldo Diniz Filho, Vice



Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Inácio
Fernandes, representante da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial à
comemoração dos 25 anos de fundação cia Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a

ouvirem o Hino Nacional.
- Executa-se o Hino Nacional

Apresentação de Video
O Sr. Presidente - Neste momento daremos início à
apresentação do vídeo CDI: Há 25 Anos Investindo no
Desenvolvimento de Minas Gerais.
- Procede-se à apresentação do video.

Palavras do Deputado Francisco Ramalho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Francisco
Ramalho, autor do requerimento que suscitou a realização
desta reunião especial em homenagem à CDI.
O Deputado Francisco Ramalho - Exmos. Srs. Deputado
Wanderley Ávila, lg-Vice-Presidente desta Assembléia
Legislativa; Baldonedo Napoleão, Presidente cia Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, representando
o Governador Eduardo Azeredo; empresário Edgar Danilo Alves
da Silva, representante das empresas instaladas nos
distritos industriais de Minas Gerais; Agnaldo Diniz Filho,
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais;
Inácio Fernandes, representante da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio; Deputados, Deputadas; Prefeitos;
Vereadores; senhoras e senhores.
Minas cresce. Do sonho de liberdade ao sonho do

desenvolvimento, nosso Estado saltou rápido e firme para o
progresso. Um grande marco desse notável desenvolvimento é a
Companhia de Distritos Industriais, a CDI, que chega aos 25
anos e tem hoje, ria presidência o notável companheiro
Baldonedo Arthur Napoleão.
São 25 anos de atuação como um dos mais importantes
instrumentos de fomento ao desenvolvimento industrial. Nessa
arrancada, a CDI-MG está pronta para atender a outro ciclo
histórico das Minas Gerais que é o industrial. As Minas que
são muitas, como disse o grande Guimarães Rosa, é o Estado
que mais se desenvolveu no Pais nos últimos 15 anos.
Com os distritos industriais, base para os grandes
investimentos, principalmente os internacionais, o
Governador Eduardo Azeredo, com sua mão progressista.
assegurou, entre recursos públicos e privados, investimentos
da ordem de uS$15.000.000.000,00 de dólares para realizações
até o final de 1998.
Criada em 21/10/71. no Governo de Rondon Pacheco, a
Companhia de Distritos Industriais, uma sociedade de
economia mista, surgiu com a missão precipua de promover o
desenvolvimento industrial em todo o Estado. Seu ponto
básico é comercializar áreas industriais dotadas de toda



infra-estrutura que atenda às necessidades de implantação e
instalação das empresas. Minas já contava com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - garantindo apoio
financeiro ás empresas, bem corno o Instituto de
Desenvolvimento Industrial - INDI -. que estuda a
viabilidade de projetos industriais e faz prospecção de
oportunidades. A complemerrtação do caminho para o
desenvolvimento se deu com a criação da CDI, que, hoje, com
todo orgulho, comemora os 25 anos.
Minas já contabiliza, em todo o Estado. 47 distritos
industriais, ocupando uma área de 51.820.000m2. Neles já
estão instaladas 1.436 indústrias, que somam investimentos
totais de R$6.012.000.000.00. resultando em 150.960 empregos
diretos. A CDI contribuiu, direta e indiretamente, para a
abertura de aproximadamente 800 mil postos de trabalho em
todo o Estado, neste quarto de século.
Vejam, senhores, alguns dos grandes projetos industriais da

CDI: a instalação da Fiat Automóveis, em Betim; a Du Pont.
em Uberaba; a Açominas. em Ouro Branco; a Cenibra. em Belo
Oriente; e a Helibrás, em Itajubá. Dos 47 distritos
industriais implantados. 35 estão no interior e 12 na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
E mais, em nova fase, a CDI está multiplicando sua atuação.
Prepara a implantação dos distritos industriais de Barroso e
Conselheiro Lafaiete e o segundo distrito em Juiz de Fora.
onde já funciona a Siderúrgica Mendes Júnior e encontra-se
em andamento toda a infra-estrutura da fábrica de automóveis
Mercedes-Benz, que, até o final de 1998, estará produzindo
70.000 veículos, anualmente, gerando 1.500 empregos diretos
e cerca de 5.000 indiretos.
São esses apenas alguns números de uma realidade. Eles
fazem com que cada um de nós, mineiros, possamos, hoje, nos
sentir orgulhosos de uma companhia voltada para o
desenvolvimento. Em nova fase, a CDI está-se preparando para
atuar em parceria com o setor da construção privada, o que,
sem dúvida, concorrerá para o recebimento de inúmeros outros
grandes empreendimentos.
E Minas, que são muitas, em um só caminho: o do

desenvolvimento. E Minas que se orgulha de sua Companhia de
Distritos Industriais, a que saudamos agora, pelos seus 25
anos de contri puição ao progresso. Muito obrigado.

Palavras do S r : Baidonedo Arthur Napoleão
Sr. De putado Wanderley Ávila. Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa e Presidente desta reunião; Sr. Edgar Danilo
Alves da Silva, representante das empresas instaladas nos
distritos industriais de Minas e Presidente da Associação
das Empresas ao Distrito Industrial de Juiz de Fora; Sr.
Agnaldo Diniz Filho, Vice-Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais: Sr. Inácio Fernandes, representante da
Secretaria de Indústria. Comércio e Turismo de Minas: Sr.
Deputado Francisco Ramalho, Líder aa Bancada ao PSDB nesta
Casa e autor da proposta que permitiu esta reunião especial
comemorativa dos 25 anos da CDI: Srs. Deputados presentes;
Srs. Prefeitos atuais: Srs. Prefeitos eleitos; Srs. Vice-
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Prefeitos; Srs. Vereadores; Srs. Secretários Municipais:
Srs. Presidentes de partidos políticos; Srs. empresários;
Sr. Celso Meio Azevedo, ex-Presidente da CDI; Sr. Paulo
Menecuci; Srs. dirigentes das Associações das Empresas dos
Distritos Industriais de Minas; Srs. empresários, prezados
companheiros e funcionários da CDI; Srs. representantes dos
órgãos da administração estadual que nos honram com suas
presenças; senhoras e senhores, é com muito orgulho e
satisfação que participamos desta solenidade que o altaneiro
Poder Legislativo do Estado realiza em homenagem à CDI.
pelos seus 25 anos de existência.
Coincidentemente, Srs. Deputados e convidados, neste ano de
1996, comemora-se, também, o centenário da criação do
primeiro distrito industrial do mundo.
Como não poderia deixar de ser, em conseqüência da
Revolução Industrial, tal empreendimento foi instalado na
Inglaterra, mais propriamente em Trafford Park. na cidade de
Manchester, numa demonstração de preocupação, já naquela
época, com a questão fundamental da qualidade da infra-
estrutura industrial, fator básico para o processo do
desenvolvimento moderno.
Em 1971, o eminente estadista Governador Rondon Pacheco. a
quem rendemos nossas sinceras homenagens e de cuja
administração tive a honra de participar, assinou a Lei flQ
5.721, que autorizou o Governo do Estado a constituir e
organizar uma sociedade, sob controle acionário do Estado.
destinada a projetar, implantar e administrar áreas
industriais, com a missão fundamental de apoiar e acelerar a
industrialização no Estado.
Não poderia deixar de fazer referência a dois grandes nomes

que. entre outros, muito fizeram pela implantação da CDI.
Trata-se do então Presidente do Conselho Estadual de
Desenvolvimento, Dr. Paulo José de Lima Vieira, e do
incorporador tia CDI. Dr. Luiz Carlos da Costa Monteiro.
Esta Companhia foi constituída com base em quatro
fundamentos: integração da política de inaus-ialização
municipal e estadual; interiorização do desen' vimento;
controle ambientai e agilidade na transferência :e áreas
industriais às empresas.
Com tais objetivos, e diante das dificuldades encontradas
pelo a-igo Departamento de Industrialização de Minas,
criou-sã a CDI. A exemp lo da CEMIG, e com a criação do BDMG.
do INDI e da FJP, evidenciava-se uma política de dotar Minas
Gerais de organismos constituídos a partir de uma nova
concepção institucional de eficiência e produtividade. Com  a
criação da CDI, pretendia-se uma empresa auto-sustentável.
moderna e eficiente, que iria planejar. im

p
lantar e

comercializar áreas industriais com o objetivo de fomento
industrial
Projetados, implantados e administrados pela CDI. existem

hoje no Estado 47 distritos industriais numa área total oe
120.000.000m2, com 1.500 empresas geradoras de 151 mil
empregos diretos. Os investimentos destas empresas, pelos
valores históricos, são da ordem de US$6.000.000.000,00.



Acresce ainda ter a CDI celebrado convênios com quase 100
municípios e ter cadastradas mais de 700 áreas em 300
municípios com economia vocacionada para a indústria.
Tais números refletem marca recorde na história dos
distritos industriais no Brasil e, possivelmente, não se
conheça outra instituição com desempenho semelhante nos
países em desenvolvimento.
O impacto da atuação da CDI ocorre em 3 níveis: municipal,
por meio do aumento da receita. da geração de novos
empregos, da melhoria do nível social e, conseqüentemente.
da Qualidade de vida das populações dos municípios;
estadual, por meio da diminuição dos desequi 1 ibrios
regionais, do aumento da arrecadação e do PIB; nacional, por
meio da transferência de tecnologia em planejamento,
implantação e administração de distrito industrial para
outros Estados, como já ocorreu nos Estados do Pará,
Maranhão, Goiás, Espirito Santo, Acre, Piauí, Rio Grande do
Norte. Rio de Janeiro. Paraiba. Alagoas. Sergipe e Distrito
Federal.
E mesmo no âmbito internacional, a CDI já transferiu seus

conhecimentos técnicos para o Paraguai e o Senegal.
Na questão do desenvolvimento industrial planejado, a CDI

dá grande contribuição para a desconcentração e
interiorização ao desenvolvimento, para a diminuição do
fluxo migratório e para o ordenamento urbano, com a
preservação da malha viária, setorização dos assentamentos
industriais e prevenção de favelamento.
Com uma equipe técnica e administrativa que acumula um
"know-how" de 25 anos, a CDI tem como seu maior patrimônio
um quadro de funcionários altamente especializado,
competente e dedicado, que pode ser considerado orgulho da
administração pública mineira. Essa equipe produz desde os
primeiros estudos de localização de distrito industrial até
a assessoria permanente aos municípios e às empresas,
passando pela sofisticada elaboração de projetos, a
implantação das obras de infra-estrutura, a comercialização
das áreas industriais e a administração dos distritos já
instalados.
A CDI atua, ainda, como órgão normativo de localização dos
aglomerados industriais nos municípios, no controle dos
assentamentos industriais dentro dos distritos industriais e
na ajuda ao controle ambiental com normas próprias.
As localizações estratégicas dos distritos industriais.
senhoras e senhores, são hoje fator decisivo na busca de
novos investimentos para nosso Estado. Além do mais,
distritos industriais bem localizados, que oferecem terrenos
com infra-estrutura completa, comercializados a preço de
custo e financiados, têm sido atrativo de grande importância
para empreendimentos de pequeno, médio e grande porte.
Desnecessário dizer ca estratégica importância de o Estado
dispor de áreas industriais nestes tempos marcados pela
chegada de volumosos capitais internacionais e de empresas
que preferem sair das regiões já saturadas no Sudeste do
País.
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Entre as principais empresas instaladas nos distritos
industriais da CDI, podemos citar a FIAT Que, com inúmeras
outras que foram implantadas e atraídas pela multinacional
italiana, fez com que o Município de Betim assumisse a
liderança da arrecadação do ICMS no Estado; o Pólo Químico
de Uberaba, instalado no DI-Delta, comparável ao de
Camaçari; o de Montes Claros, onde se encontram grandes
empresas como a COTEMINAS e a NESTLE que, na América do Sul,
são consideradas as maiores produtoras de tecidos e de leite
condensado, respectivamente, além da NANSEN. da BIOBRAS e da
Aimoré. No Distrito Industrial de Uberlándia, encontram-se a
Cia. Souza Cruz, responsável por grande parte do ICMS
arrecadado no Estado e a Martins, maior atacadista da
América do Sul. No Distrito Industria' ce Pouso Alegre,
encontramos outras grandes empresas 00 porte da Latasa
(produtora de latas para refrigerantes e cervejas) e da
Brasinca (estamparia para montadoras), No Distrito
Industrial de Itajubã. a Helibrás e a COFAP, que também tem
outra unidade instalada no Distrito Industrial de Lavras. Em
Vespasiano, estão instaladas a Gessi-Lever e a Bombril. NO
Distrito Industrial de Juiz de Fora, a americana
INTERBAKERS, que fabrica todos os pães consumidos pela rede
Mac Donald's no Brasil e no Uruguai.'
Enfim, poderíamos enumerar aqui, com orgulho, todas as
1.500 empresas que habitam os nossos distritos industriais.
Neste momento, vários grandes projetos estão sendo
instalados nos distritos industriais do Estado.
Resumidamente, podemos citar a ANC, fábrica de latas de
refrigerantes e cervejas, em Extrema; a Alcoa, fábrica de
chicotes automotivos para o modelo Fiesta da Ford, em
Itajubá; a Black & Decker e a Sansung em Uberaba; a Mapol em
Montes Claros; a Fairway em Alfenas e a Mercedes-Benz em
Juiz de Fora, que dificilmente teria feito o p

ção por Minas
Gerais se não dispuséssemos de um distrito inoustrial de
2.700.000m2, com toda a infra-estrutura instalaca às margens
da BR-040, e da Rede Ferroviária Federal, além de gasoduto e
de rede de fibra ótica, todo projetado e implantado pela
CDI.
Srs. Deputados, senhores convidados, todos Sabem das
dificuldades financeiras por que passa o Governo Estadual
Toda a administração pública está passando por mudanças
estruturais, adaptando-se aos novos tempos. A CDI. que
durante quase toda sua existência contou com recursos do
Tesouro para implantar distritos industriais e para seu
custeio administrativo, diante da crise financeira teve que
adotar medidas criativas e inovadoras que pudessem, ao mesmo
tempo, combinar a necessidade de continuar prestando seus
serviços ao Estado, oferecendo novas áreas industriais a uma
economia que cresce acima da média nacional, com a busca dos
recursos necessários em outras fontes, enquanto es pera os
resultados da atual Política financeira do Governo do
Estado, q ue visa à retomada de sua capacidade de
investimento.
Para enfrentar os problemas decorrentes da 4 nsuficiência de
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recursos financeiros públicos, uma série de medidas foram
adotadas pela CDI nesta gestão: no âmbito administrativo e
financeiro, houve uma drástica redução das despesas e
expressiva racionalização de todas as atividades da empresa,
já hoje toda informatizada, participando, inclusive, da rede

mundial da INTERNET.
Por outro lado, para facilitar o acesso dos empresários às
informações, bem como o contato direto com a CDI,
descentralizamos as atividades da empresa, que hoje conta
com seis escritórios no interior, todos localizados em áreas

estratégicas.
Assim sendo, uma nova filosofia está sendo implementada na
CDI para a implantação de distritos industriais: são as
parcerias com a iniciativa privada. Estabelecidos novos

modelos de impl a n tação , já nos foi possível a inauguração do
Distrito Industrial de Coronel Fabriciano e o lançamento de
Venda Nova, neste último 11 de novembro, pelo Governador
Eduardo Azeredo.
Dezessete novos distritos encontram-se em fases diferentes
de programação e deverão ser brevemente lançados e
implantados, seguindo esses novos modelos de parceria com as
empresas. São eles: Gordura e Via Expressa, em Belo
Horizonte, Betim, Governador Valadares, Ipatinga,
Conselheiro Lafaiete, Santos Dumont, Barroso, Jacutinga,
Campo Belo, Passos, Formiga, Divinópolis, Guaxupé, Poços de
Caldas, Extrema e Juiz de Fora. São áreas para as quais já
existe demanda e onde os empresários adquirem seus terrenos
na planta, viabilizando os recursos para a execução das
obras.
Mas a preocupação da CDI não é apenas gerar novos
distritos. A Companhia deseja ver os atuais 47 bem
administrados, limpos e atraentes para novos empreendedores.
Nesse sentido, estamos promovendo a criação de Associações
das Empresas dos Distritos Industriais, o que já aconteceu
em 11 deles. Estamos também implantando o Programa da
Manutenção Permanente dos Distritos - PMPDI -, que consiste
numa parceria entre a CDI e a Associação das Empresas e
Prefeituras, que visa àmanutenção e à revitalização dos
distritos industriais já implantados através de melhorias
físicas e ambientais, implicando maior qualidade de vida
para os que lá trabalham.
Embora nos preocupem e, obviamente, nos interessem os
grandes projetos industriais, consideramos de suma
importância a questão da democratização do acesso de micro e
pequenas empresas aos distritos existentes- Para isso,
estamos promovendo o parcelamento de áreas maiores, o que
favorece diretamente a implantação de pequenos
empreendimentos. Esse trabalho já foi concluído em Uberaba e
Pouso Alegre e encontra-se em andamento nos Distritos
Industriais de Montes Claros e Juiz de Fora.
Estamos preparando uma proposta de c ri ação de um fundo

estadual a ser formado com recursos financeiros oriundos da
arrecadação de impostos já pagos pelas empresas instaladas
nos distritos industriais. Esse fundo teria como objetivo
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garantir a manutenção de vitoriosa Política mineira de
fomento do desenvolvimento industrial através do
oferecimento de áreas dotadas de toda infra-estrutura. As
parcerias que estamos fazendo vêm obtendo sucesso como
alternativa inovadora para a implantação de novos distritos
industriais. No entanto, essas iniciativas só se aplicam a
municípios onde já exista demanda de áreas industriais.
característica de economias dinâmicas. O que fazemos nos
municípios onde a economia precisa ser dinamizada. Onde há
desemprego? A implantação de um distrito industrial não pode
deixar de ser considerada como um instrumento eficaz de
indução do desenvolvimento. Mas isso só poderá ser
implementado com recursos do Tesouro, como ocorreu no
passado, ou através de mecanismos auto-sustentáveis, que
gerem recursos automaticamente e que possam ser dirigidos
para atingimento do maior objetivo social do Plano Mineiro
de Desenvolvimento, que é o crescimento harmônico de todas
as regiões do Estado. A distribuição política dos
investimentos do Estado é a garantia do Combate a um dos
maiores problemas de nossa atualidade, marcada por uma Minas
rica e outra pobre.
Finalizando, peço licença, Sr. Presidente, para

cumprimentar todo o corpo técnico e administrativo da CDI,
meus companheiros da diretoria e os membros do Conselho
Administrativo, do Conselho Fiscal e da assessoria e dizer-
lhes que me orgulho muito de trabalhar com eles. Da mesma
forma, quero manifestar, nesta oportunidade, a satisfação de
participar do Governo Eduardo Azeredo, que vem abrindo novos
e largos caminhos para Minas Gerais, bem como trabalhar no
Sistema de Indústria e Comércio do Estado, dirigido pelo
competente Secretário Deputado Mauricio Campos.
Divido esta homenagem também com os ex-dirigentes e ex-
funcionários da CDI. cujo trabalho fez com que esta
Companhia seja o Que é foje.
Agradeço ao ilustre Deputado Francisco Ramalho pela
iniciativa desta homenagem. Fazemo-nos, todos da CDI,
devedores do gesto desse homem público cuja Carreira é
marcada pela correção, pela inteligência, pelo
companheirismo, que o tornaram respeitado pelo povo de
ltaCjna, do Oeste de Minas e por todos nós que o conhecemos.
Agradeço ao Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, aos Srs. Deputados, ao corpo técnico e
administrativo, aos Lideres de todos os partidos, que
apoiaram essa iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, em
meu nome e no de todos os que trabalham e trabalharam na
CDI. por esta belissima homenagem. Estejam certos, todos os
senhores, de que esta solenidade realimenta o espirito de
todos nós, faz crescer nosso entusiasmo quanto ao que
fazemos, aumenta nosso respeito e nossa aorriração pelo Poder
Legislativo, que honra nosso Estado e redobra nosso
compromisso de se rvir, com amor e profissionalismo, ao povo
de Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
0 Sr. Presidente - Presidência tem a honra de fazer a
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entrega, neste instante, ao Sr. Baldonedo Arthur Napoleão.
Presidente da CDI, de uma placa alusiva a esta homenagem,
contendo os seguintes dizeres: 'A Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais, no transcurso do seu 25Q
aniversário de fundação, a mensagem de reconhecimento do
povo mineiro, por intermédio da Assembléia Legislativa, pela
sua decisiva participação no processo de industrialização do
nosso Estado.
Plenário Juscelino Kubitschek. 28 de novembro de 1996".
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
A estabilização da moeda, o programa de privatizações e a
abertura do mercado ao capital externo constituem ações
preponderantes do Governo brasileiro para inserir o Pais no
contexto da globalização e garantir as condições para um
crescimento econômico duradouro.
Como resultado dessa política de adequação à conjuntura
internacional, o Brasil vive a expectativa de estabelecer
novas parcerias e de receber, nos próximos anos, um volume
substancial de investimentos.
Ajustado ás transformações que se operam no âmbito nacional
e atento às demandas da economia integrada, Minas Gerais
apresenta-se como forte candidato a beneficiar-se das
inversões que estão a caminho.
Segunda economia do País, o Estado vem conseguindo, de
forma consistente, índices de crescimento superiores aos da
média nacional. Boletim recente da Fundação João Pinheiro
aponta uma projeção auspiciosa para o PIB mineiro no
exercício de 1996. No mapa do desenvolvimento brasileiro.
Minas detémuma série de vantagens comparativas com
referência à atração de empreendimentos. Entre elas, podemos
citar: abundância de matérias-primas, localização
estratégica, mão-de-obra qualificada e um sólido sistema de
formação de recursos humanos.
A esses fatores, acrescente-se um forte diferencial
favorável ao Estado: a estrutura institucional criada e
desenvolvida especificamente para a captação de projetos
industriais.
Trata-se do tripé INDI. BDMG e CDI, montado para
impulsionar a economia mineira na década de 70. Base desse
arcabouço, a CDI incumbiu-se da missão de fomentar o
desenvolvimento, preparando e comercializando áreas para a
Instalação de empresas.
Daquela época aos dias atuais, a CDI vem exercendo um papel
fundamental para o Estado. Para se ter uma idéia de sua
tarefa, podemos lembrar que a Companhia viabilizou. em 25
anos de existência, a criação de 46 distritos industriais no
território mineiro, ocupando uma área superior a

51.000.000m2.
Nesse espaço, dotado de toda a infra-estrutura necessária,
foram instaladas mais de 1.400 indústrias, correspondendo a
investimentos de aproximadamente US$6.000.000.00.
Tais inversões proporcionaram, ainda, a criação de 150 mil

empregos diretos. Considerando-se que cada um deles gera. em
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média, quatro empregos indiretos, pode-se afirmar que a CDI
já contribuiu para a abertura de quase 800 mil postos de
trabalho no Estado.
Entre grandes projetos implantados em Minas com a
participação da Companhia, destacam-se os aa Fiat
Automóveis, em Betim: da Du Pont, em Uberaba: da AÇOMINAS.
em Duro Branco; da CENIBRA. em Belo Oriente: da HELIBRAS. em
Itajubã: e. recentemente, da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora.
A propósito, diante da forte concorrência de outras
unidades da Federação, dificilmente a montadora alemã se
instalaria no municipio da Zona da Mata se ali não
encontrasse um distrito industrial muito bem estruturado, às
margens das linhas da Rede Ferroviária Federal e da BR-040,
contando ainda com o fornecimento de gás canalizado.
Condições favoráveis, como as de Juiz de Fora, são

analisadas criteriosamente pela CDI na escolha cas áreas a
serem transformadas em distritos industriais. Além dos
aspectos relacionados á produção e ao transporte, ela cuida
também da manutenção e da preservação desses espaços, em
parceria com as Prefeituras Municipais.
Peça indispensável à consolidação do modelo mineiro de
crescimento econômico, a CDI acabou se transformando em
referência econômica, a CDI acabou se transformando em
referência nacional com relação à infra-estrutura para
implantação de projetos empresariais.
Nesta solenidade comemorativa dos 25 anos de fundação da
CDI. a Assembléia Legislativa rende-lhe justa e oportuna
homenagem.
Atraindo investimentos, contribuindo para a geração de
empregos e para o aumento da arrecadação de impostos, a CDI
tornou-se um instrumento imprescindivel ao desenvolvimento
mineiro.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus
agradecimentos às auto r idades e aos demais convidados pela
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates oe amanhã. cia 29, ás 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 20/96
As quinze horas do dia vinte e oito de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De putados AiltOn Vilela, Antônio Andrace,
Alberto Pinto Coelho. Paulo Piau, Gilmar Machado, Carlos
Pimenta, Paulo Scriettino e Miguel Martioi, membros da
referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ac hoc". Deputado Ailton Vilela, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião tem por finalidade eleger
o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação. devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Paulo Schettirio para atuar como
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escrutinador. Feita a apuração, é eleito Presidente o
Deputado Carlos Pimenta, com oito votos. Para o cargo de
Vice-Presidente, verifica-se empate entre os Deputados
Alberto Pinto Coelho e Miguel Martini, com quatro votos
cada. Nos termos regimentais, é proclamado Vice-Presidente o
Deputado Alberto Pinto Coelho, por ser mais idoso. O
Presidente 'ad hoc" convida o Deputado Carlos Pimenta para
tomar assento ã mesa, empossa-o no cargo de Presidente e
passa-lhe a direção dos trabalhos. O Presidente, por sua
vez, dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado
Paulo Piau para relatar a matéria. Em seguida, passa-se á
programação dos trabalhos da Comissão, ficando decidido que
ela se reunirá ordinariamente às quartas-feiras, às 15
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Miguel Martini - Hely Tarqüinio - Jorge Eduardo de
Oliveira - Paulo Piau - Gilmar Machado - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.008/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relator i o

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de
Defesa dos Usuários. Consumidores e Contribuintes em Minas
Gerais - ADUCON-MG -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Tendo sido o projeto aprovado no 1Q turno, sem emenda, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, conforme estabelecem as disposições regimentais.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade defender
suprapartidariamente e sem cooperativismo o direito dos
cidadãos. Dessa forma, representa-os junto aos órgãos
públicos dos três Poderes, bem como junto às instáncias da
sociedade civil, buscando solver litigios ou fazer
reivindicações de seu interesse.
Pelo importante trabalho que vem desenvolvendo para
melhorar a qualidade dos serviços prestados à população,
consideramos oportuna e merecida a declaração de utilidade
pública da entidade.

Conc 1 usão
Pelas razões expostas nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei flQ 1.008/96 no 2Q turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1996.
Antônio Andrade, relator
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 212a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Wanderley Avila e Rémolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens nos 157. 158 e
159/96 (encaminham, res pectivamente. os Projetos de Lei ngs
1.047. 1.048 e 1.049/96). do Governador do Estado - Ofícios,
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei ngs 1.050 a 1.053/96 - Requerimentos rs 1.857 a
1.863/96 - Requerimentos aos De putados Carlos Pimenta (2) e
Gilmar Machado (2) e do Colégio de Lideres - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Simão Pedro Toledo. Maria Olivia
e AntÕnio Ancrade e da Comissão ae Politica Energética -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Maria José
Haueisen, Carlos Pimenta, Alvaro AntÕno e Miguel Martni -
2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Colégio de
Lideres; deferimento - Requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado (2) e Carlos Pimenta (2); aprovação - Requerimentos
ns 1.603 e 1.786/96; aprovação - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 711/96; aprovação na forma do Substitutivo ng 1 -
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei no 873/96: votação
do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda ng
1; aprovação; votação da Emenda nQ 2; aprovação - Discussão.
em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 731/96; aprovação com as
Emendas ngs 1 a 3 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 49/95; aprovação - Questão de oroem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputacos:
Agostinho Patrús - Wanderley Avi)a - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifcio - JOSé Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria Olivia -
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Mauri Torres -
Godinho - Paulo
Raul Lima Neto
Sebastião Costa
Wilson Trôpia.

Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Piau - Paulo Schettino - Péricies Ferreira -
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vascoricellos -
- Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Ás 14ri15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária. para proceder á leitura
da ala da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 22-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- 0 Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM No 157196*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN e dá
outras providências.
A criação desse Fundo visa assegurar a obtenção e a
administração de recursos financeiros que permitam ordenar
ações de prevenção e de controle de uso de entorpecentes no
Estado.
Por se tratar de providência destinada a desenvolver a
politica estadual para o setor, solicito a Vossa Excelência
que o projeto anexo seja apreciado sob o regime de urgência,
nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.047/96
Cria o Fundo Estadua l de Prevenção. Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes - FUNPREN e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Prevenção.
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN. com  O
objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de
recursos financeiros destinados ao desenvolvimento õe ações
visando combater o uso de drogas, substâncias entorpecentes
e afins, especificados na legislação fecerai.
Art. 2Q - São beneficiários do FUNPREN órgãos Ou entidades
públicas ou privadas que atuem na área de prevenção,
fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e que
destinem os recursos correspondentes para:
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- a realização de programas de prevenção sobre uso de

entorpecentes

II - o desenvolvimento, em conjunto com os diversos
segmentos da sociedade, de projetos de formação profissional
sobre tratamento e recuperação de dependentes, bem como
repressão, controle deuso ou tráfico de drogas:
III - o incentivo á formação de grupos ae apoio para

atendimento aos usuários ce drogas e aos seus familiares;
IV - a confecção ae literatura para divulgação junto a
grupos de risco, com informações sopre prevenção e
tratamento de uso de entorpecentes.
Art. 3g - São recursos do Fundo:

- as doações, os auxilios e as contribuições que lhe
forem destinados:
II - dotações Consignadas no orçamento do Estado e em

créditos adicionais:
III - o produto da alienação de bens advindos de condenação

por tráfico Ilicito de crogas, perdidos, na forma da lei, em
favor da União e Que venham a ser transferidos ao Fundo:
IV - os resultados de aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos que possam ser destinados ao Fundo.
Art. 4g - O Fundo Estadual de Prevenção. Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes - FUNPREN - terá prazo
indeterminado de duração.
Art. 5Q - O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado
da Fazenda, e seu agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE.

lg - As atribuições do órgão gestor e do agente
financeiro são as previstas, respectivamente, nos incisos 1
e II do artigo 4g da Lei Complementar ng 27, de 18 de
janeiro de 1993, modificado pela Lei Complementar ng 36. de
18 de janeiro de 1995.

- Cabe á Secretaria de Estado ca Fazenda dispor sobre
a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do
Fundo e Supervisionar o agente financeiro.

3g - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos
serviços prestados.
Art. 6g - O FUNPREN. de natureza e individuação contáveis.
atuará por meio de liberação øe recursos. c:ervacas as
seguintes condições:

- apresentação, pela beneficiária, de projetos ou planos
de trabalho referentes aos objetivos previstos no artigo 2g
desta lei:
II - demonstração da viabilidade técnica dos projetos e

planos ae trabalho e sua adequação aos objetivos de combate
ao uso de drogas, substâncias entorpecentes e afins:
III - enquadramento do projeto ou plano ce trabalho pelo

grupo coordenador.
Art. 7g - Integram o grupo coordenador do Fundo:
1 - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Justiça:
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
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III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Segurança Pública;
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais

S.A. - BEMGE;
VI - 1 (um) representante do Conselho Estadual de
Entorpecentes - CONEN-MG.
Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são

as previstas no inciso III do artigo 4Q da Lei Complementar
ng 27. de 18 de janeiro de 1993.
Art. 8g - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual
de Prevenção. Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN - obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de
17 de março de 1964, e às normas especificas do Tribunal de
Contas do Estado.
Art. 9g - O Poder Executivo expedirá o regulamento do

FUNPREN.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai O projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220. do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 158/96*
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, a exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que autoriza o Poder
Executivo a adquirir imóvel situado na cidade de Inhapim.
o imóvel em apreço, de propriedade do Banco do Brasil S.Â.
constituido de terreno, com área de 1.008,00m2, e respectivo
prédio de dois pavimentos, localizado no centro da cidade de
Inriapim. destina-se às atividades forenses locais, haja
vista que as atuais instalações do Fórum encontram-se em
precárias condições de uso, não sendo aconselhável sua
reforma se se levar em consideração o custo/beneficio da
obra.
A aquisição, de interesse do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, está sendo proposta pelo seu Presidente,
que instruiu o pedido com laudo de avaliação preparado, após
levantamento técnico da situação fisica do imóvel, pela
Secretaria de Obras daquele Tribunal.
Solicitando a Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei a
tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do
Estado, apresento-lhe. na oportunidade, as expressões do meu
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.048/96
Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel situado no

Município de Inhapim,
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel de propriedade do Banco do Brasil S.A., situado na
Rua Cel. Antônio Fernandes, no 43, na cidade de Inhapirn,
constituído de terreno com área de 1.008m2 e do prédio de 2
(dois) pavimentos nele edificado, com área Construida de
753,38m2, registrado no Cartório de Imóveis Manoel Chagas
Lopes da Comarca de Inhapim, sob o ng 15.114. a fls. 183 do
livro 3.E, em 7 de janeiro de 1969.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se à instalação do Fórum da Comarca de Inhapim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 159/96*
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente.
Apraz-me passar às mãos de Vossa Excelência, rogando
submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,
o incluso projeto de lei, que autoriza a Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
-, a alienar imóveis de sua propriedade situados no
Município de Jaiba.
A autorização que se pretende tem por finalidade precípua a
regularização da situação de pessoas já assentadas na área.
Para conhecimento e esclarecimento dos Senhores Deputados,

estou anexando a esta descrição do Projeto Jaiba - Etapa 1,
a que se refere o projeto de lei ora encaminhado.
Nos termos da faculdade outorgada no artigo 69 da

Constituição do Estado, solicito urgência na apreciação do
projeto.
Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, meus

protestos de grande apreço.
Eduardo Azeredo. Governador do Estaco de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.049/96
Autoriza a alienação dos bens imóveis da Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS
- que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a alienar
os imóveis de sua propriedade no Município de Jaiba,
inseridos no Projeto Jaiba - Etapa 1, descritos no Anexo
desta lei.
Art. 20 - A alienação de que trata o artigo lg se fará em
favor dos pequenos irrigantes já assentados na área, com
observância dos critérios de seleção e assentamento do
Projeto Jaíba, e será precedida de avaliação a cargo de
comissão designada pelo Secretário de Estado de Agricultura.
Pecuária e Abastecimento, composta por servidores da
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Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Fundação Rural Mineira Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF - e do
Distrito de Irrigação do Jaiba - DIJ.
Art. 3Q - Cada assentado terá direito a regularizar em seu
nome uma gleba rural, bem como um lote residencial inserido
nos Núcleos Habitacionais, integrantes da Etapa 1 do Projeto

Jaiba.
Art. 4Q - O produto da regularização de que trata esta lei
se destina às atividades da RURALMINAS em seus diferentes
projetos, especialmente as do Projeto Jaiba.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
(Relação dos imóveis a que se refere o artigo lg da Lei flQ

de de de 1996)
- Gleba A - Localizada na região sul da Etapa 1 do

Projeto Jaiba, limitando-se ao norte com as glebas E e B; ao
sul, com a área da Etapa II do Projeto Jaiba e com a gleba 4
(particulares); a leste, com a área da Etapa II do Projeto
Jaiba; e a oeste, com a gleba 8, com área total de
6.038,00ha, e superfície agrícola útil de 4.639,00ha,
dividida em 909 lotes de 5.0000ha cada, registrada sob a
matricula ng 3.358, no livro 3-B, às fls. 215. no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Manga;
II - Gleba B - Localizada na região centro-oeste da Etapa 1

do Projeto Jaíba, limitando-se ao norte com as glebas C3 e D
(Mocambinho); ao sul, com as glebas A e 4 (particulares); a
leste, com a gleba A; e a oeste, com a gleba D (Mocambinho),
com a área total de 2.892,00ha e superfície agrícola útil de
2.186,00ha. dividida em 423 lotes de 5,0000ha cada,
registrada sob a matricula no 3.358, no livro 3-B. às fls.
215. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga;
III - Gleba C3 - Localizada na região norte da Etapa 1 do
Projeto Jaiba, limitando-se ao norte com a gleba Cl
(Solagro); ao sul, com as glebas D e B; a leste, com as
glebas Cl (Solagro); e a oeste, com a gleba E (Brasnica),
com área total de 693,00ha e superfície agrícola útil de
313,00ha. dividida em 60 lotes de 5,0000ha cada, registrada
sob a matricula ng 3.358, no livro 3-8, ás fls. 215, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga;
IV - Gleba D (Mocambinho) - Localizada na região noroeste

da Etapa 1 do Projeto Jaiba, junto à margem direita do rio
São Francisco, onde está situada a captação principal de
todo o Projeto Jaiba - EBi, limitando-se ao norte com a
gleba E (Brasnica); ao sul, com as glebas 8 e 4
(particulares); a leste, com a gleba 8; e a oeste, com o
riacho Mocambinho e o rio São Francisco, com área total de
2.670.00ha e superfície agrícola útil de 1.047,00ha,
dividida em 203 lotes de 4,0000ha a 7,0000ha, registrada sob
a matricula ng 3.358, no livro 3-6. às fls. 215, no Cartório
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de Registro de Imóveis da Comarca de Manga:
V - Gleba F - localizada na região central da Etapa 1 do
Projeto Jaiba, às margens esquerdas do canal principal CP-2,
limitando-se ao norte com as glebas Cl e C3; ao sul, com a
gleba A e área da Etapa II; a leste, com a gleba Toca da
Onça - Etapa III; e a oeste, com as glebas A e 6, com a área
total de 1.792,00ha, dividida em 342 lotes de 5,0000ha cada,
registrada sob a matricula ng 3.358, no livro 3-8, às fls.
215. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Manga.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Arlindo Porto. Ministro da Agricultura e do

Abastecimento, prestando informações sobre o convênio
celebrado entre esse Ministério e a Cooperativa dos
Cafeicultores do Cerrado - Núcleo Patrocínio Ltda. -
COCACER. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Sr. Cláudio Ivanof, agradecendo convite para reunião

desta Assembléia.
Do Sr. Benedito Rosa do Espírito Santo, Diretor de Economia

Agrícola da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, que o Governo
estendeu o prazo para securitização até 30/11/96.
Do Sr. Aristides Salgado dos Santos. Prefeito Municipal de
Divinópolis, agradecendo o convite para a reunião especial
em homenagem à Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI.
Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG,
encaminhando documentos relativos à situação financeira
desse órgão. (- A Comissão Especial do IPSEMG.
Do Sr. Lauro Pacheco de Medeiros Filho, Corregedor-Geral de
Justiça do Estado, solicitando informações a respeito do
andamento do Projeto de Lei ng 34/95 e dando conhecimento da
consulta encaminhada a essa corregedoria pelo Procurador-
Geral do Município de Divinôpolis.
Do Cel. PM Antônio Carlos dos Santos. Chefe do Gabinete

Militar do Governador do Estado, agradecendo o convite para
o Ciclo de Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.
Do Sr. Raymundo Conde Drummond, Coordenador-Geral de
Projetos Especiais do Ministério da Cultura, informando os
valores liberados para o Governo do Estado por meio dos
Convênios ngs E-081/96-SE e E-087/96-SE. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101.	inciso XV, do
Regimento Interno.)
Do Sr. Edson Kusma, Presidente da Federação Nacional dos
Sindicatos e Associações dos Servidores de Poderes
Legislativos Estaduais e Distrito Federal - FENAL -,
agradecendo a atenção dispensada aos participantes do VI
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Encontro da FENAL, realizado nesta Casa.
Do Sr. Marcos Bueno Torres, Diretor-Geral Regional da
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores -
FENABRAVE-MG - em exercício, apresentando proposta de emenda
ao Projeto de Lei ng 1.016/96, que trata da legislação
tributária do Estado. (Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.016/96.)
Do Sr. Edgard Alencar, Professor da Universidade Federal de
Lavras - UFLA -, agradecendo convite para reunião na qual se
discutirá a implementação das propostas resultantes do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais e
comunicando que será representado pelo Prof. Jovino Amâncio
de Moura Filho. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Sr. José Elias Murad, Presidente da Associação

Brasileira Comunitária e de Pais para a Prevenção do Abuso
de Drogas - ABRAÇO -, agradecendo o apoio dado por esta Casa
á Campanha Abraço, de agosto a outubro deste ano.
Do Sr. Dirceu Roque Tostes Barbosa. Superintendente da VASP
em Minas Gerais, encaminhando o relatório da administração e
demonstrações contábeis referentes ao ano de 1995.
Do Sr. Augusto Benedicto Ottoni Filho, ferroviário

aposentado, encaminhando o texto "S.O.S. Igor" e solicitando
maior atenção à classe ferroviária por parte das
autoridades. (- A Comissão de Administração Pública.)
Da Sra. Jean Silvia, Secretária da Liderança do PL na

Assembléia Legislativa da Bahia, encaminhando cópia de ata
de sessão especial na qual se debateu a extinção da
CODEVASF, da FRANAVE e da CEPLAC.

TELEGRAMAS
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo o convite para o
Ciclo de Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.
Dos Srs. Francelino Pereira, Senador, Ademir Lucas, António

Aureliano e Lael Varella, Deputados Federais, Francisco José
Schettino, Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Luiz
Guaritá Neto, Prefeito Municipal de Uberaba, Mauro Roberto
Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG, José Ferraz,
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, João Batista
Ribeiro, Presidente da Associação Comercial de Pouso Alegre,
Luiz António Schreiner Cavalieri, do Laboratório
Farmacêutico Arboreto, e Marcos Montes Cordeiro, desta
Capital, agradecendo o convite para a reunião especial
comemorativa dos 25 anos de fundação da Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais.
Do Sr. Francisco Horta, Deputado Federal, agradecendo o
envio da publicação "Agribusiness - Ciclo de Debates.
Dos Srs. Newton Cardoso e Zaire Rezende, Deputados
Federais, José Maria Caldeira, Presidente do TRT - 3a
Região, e Alberto Salim Abdo, de Governador Valadares.
agradecendo o convite para participar da solenidade de
entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo.

CARTÕES
Do Sr. Roberto Mauro Amara]. Diretor de Promoção e



Articulação Institucional da EMATER-MG, cumprimentando este
Poder pela iniciativa de homenagear a RURALMINAS por seus 30
anos de fundação.
Da Sra. Judite Frankl in Vidai . Delegada da DAMF-MC ao

Ministério da Fazenda, agradecendo convite para a reunião
comemorativa dos 50 anos da Associação Médica de Minas
Gerais.
Do Sr. Cristovam Marcelo Siqueira de Figueiredo. Chefe de

Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso,
agradecendo convite para o ciclo de debates com o tema O
Sistema Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de
Minas Gerais.
Do Sr. Lione Tannus Gargalhone. Secretário de Habitação e
Meio Ambiente do Municipio de Uberlãndia, agradecendo
convite para a reunião comemorativa dos 25 anos de fundação
da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa nassa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expeaiente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.050/96

Dispõe sobre o peso máximo tolerável do material
transportado diariamente por alunos do pré-escolar e do lg
grau da rede pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O peso máximo total do material escolar
transportado diariamente por alunos do pré-escolar e do lg
grau em mocnila, pastas e similares não poderá ultrapassar:

- 5% (cinco por cento) do peso da criança até 10 (dez)
anos:
II - 10% (dez por cento) do peso da criança acima de 10

(dez) anos.
Art. 2g - Caberá à escola, por intermédio do Colegiado, ou
órgão afim, a definição do material escolar a ser
transportado diariamente.
Art. 3g - O material que exceder o peso máximo permitido
deverá ficar guardado em armários fechados individuais ou
coletivos.

l Q - No caso de armários coletivos, será designado pela
escola um responsável pela sua abertura no inicio das aulas
e seu fechamento no final da jornada escolar.

- Não poderá ser feito nenhum tipo de cobrança pela
guarda do material
Art. 4Q - O desrespeito aos limites do peso previstos nesta
lei implicará a atribuição das seguintes penalidades à
escola transgressora:

- advertência:
II - outras penalidades, nos termos do estatuto do servidor

público civil.
Parágrafo único - As penalidades supramencionadas serão
aplicadas ao Diretor da escola e aos integrantes da
Diretoria 00 Colegiado. salvo se não forem servidores
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públicos.
Art. 5Q - E obrigatória a fixação das normas contidas nesta
lei em local visível aos alunos, pais e docentes.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 28 de novembro de 1996.
Gilmar Machado
Just ifi cação: E sabido que o excesso de peso das mochilas.
pastas e similares traz conseqüências gravissimas ao
desenvolvimento sadio das crianças.
O transporte desnecessário e diário do material escolar
acarreta baixo aproveitamento escolar, devido ao cansaço de
carregar a mochila, além de propiciar o desenvolvimento de
doenças como escoliose (desvio lateral da coluna vertebral
ou rotação desta sobre seu eixo longitudinal), deformação ao
nível dos ombros e dos quadris, lordose, problemas Ce
postura, etc.
Não se justifica, também, obrigar o aluno a transportar o
material escolar de casa para a escola e da escola para
casa. se ele diariamente utiliza esse material, uma vez que
os médicos afirmam ser o transporte de objetos com peso
acima do que é viável maléfico à saúde.
Isso posto, no intuito de prevenir as doenças mencionadas,

apresento esta proposição, na certeza de contar com o apoio
incondicional dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.051/96
Declara de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com

sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Branca de Neve, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Creche Branca de Neve ê uma sociedade civil
de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de
duração indeterminado, que tem por objetivos manter creche
para crianças de quatro meses a seis anos de idade oriundas
da região leste da cidade de Itaüna e. havenco
disponibilidade de vagas, de todo o municipio; prestar
cuidados diurnos a crianças sadias, possibilitando que as
mães trabalhem fora de casa: estimular o desenvolvimento
físico e intelectual cia criança, orientar as mães e
representar e defender perante as autoridades
administrativas e judiciárias os interesses das crianças
dentro de sua área cie trabalho, tudo isso visando sempre á
promoção da criança carente.
Esse espirito evidencia o caráter de utilidade pública da



entidade. objetivamente demonstrado pela documentação anexa.
Em consonância com as altas finalidades a que se propõe este
projeto de lei, espera-se Sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.052/96
Declara de utilidade pública a Associação para o
Desenvolvimento cc Franciscôpolis - ADEF -, com sede no
Município de Franciscópolis.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para o Desenvolvimento de Franciscópolis - ADEF -. com sede
no Municipio de Franciscôpolis.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Djalma Diniz
Justificação: A Associação para o Desenvolvimento de
Franciscôpolis - ADEF -, é uma entidade que visa a defender
os interesses de toda a comunidade co Município ce
Franciscôpolis, desenvolvendo atividades sociais de
proteção, ajuda e atendimento às crianças, aos adolescentes
e aos idosos.
A entidade satisfaz os requisitos legais para a declaração

de utilidade pública, pois está em funcionamento há mais de
dois anos, possui personalidade juridica, e sua diretoria é
composta de pessoas idóneas, que não recepem remuneração
pelo exercício de seus cargos, por isso peçc o apoio dos
nobres Deputados à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos cio art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.053/96
Altera dispositivos da Lei no 11745, de 17 de janeiro de
1995.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Dê-se ao inciso 1 do art. 3g da Lei flQ 11.745, de
1995, a seguinte redação:
Art. 3Q - ....................................
- subsidiar a elaboração da lei orçamentária e o

planejamento governamental por meio de definição, pela
sociedade, de parte aos investimentos a serem executados nas
diversas regiões do Estado.
Art. 2Q - Dê-se ao art. 6g da Lei ng 11.745, de 1995, a

seguinte redação:
"Art. 6g - A priorização de investimentos nas audiências

públicas será definida conforme o montante de recursos
fixados pelo Poder Executivo para cada região.
ç 1Q - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, o Poder Executivo determinará, antes de cada
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audiência pública, o montante de recursos sobre os quais a
audiência irá decidir.

2g - As decisões tomadas nas audiências públicas terão
caráter deliberativo, observado o limite de que trata o

parágrafo anterior.
Art. 3g - Acrescente-se á Lei ng 11.745, de 1995, o
seguinte art. 7g, renumerando-Se os demais:
Art. 7g - Os Poderes participantes das audiências públicas

definirão, de forma conjunta, a instituição de uma
assessoria capaz de auxiliar na avaliação do custo das obras

propostas.".
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1996.
Maria José Haueisen
Justificação: A realização de eventos com a participação da
população para a definição de parte dos investimentos
estatais ê inovação recente, que surgiu da necessidade de
democracia menos centralizadora e mais participativa.
Nos locais onde o orçamento participativo, como passou a

ser chamado, foi instituido, a corrupção diminuiu e o grau
de participação popular nos assuntos de Estado aumentou. As
experiências com o orçamento participativo foram tão bem
sucedidas que mereceram elogios da ONU, que o recomendou a
todos os paises em desenvolvimento.
Em Minas Gerais, no âmbito da administração pública

estadual, as audiências públicas regionais foram instituidas
como fórum para a coleta de propostas orçamentárias.
Entretanto, em que pese à evolução do evento a cada novo
ano em que era realizado, as audiências públicas jamais
cumpriram seu papel, pois nunca houve outorga à sociedade da
definição de investimentos. Tudo o que já foi definido como
prioridade em audiência pública nunca passou de simples
sugestão ao Executivo, contrariando totalmente a essência do
instituto.
Com este projeto de lei, pretendemos reinventar as

audiências públicas regionais, atribuindo poder deliberativo
às decisões tornadas pela sociedade. A proposta não contém
vicios, observando todos os requisitos constitucionais
relativos à matéria.
Note-se que a Constituição Federal atribuiu competência
privativa ao chefe do Poder Executivo apenas para enviar as
propostas orçamentárias ao Legislativo (CF, art. 84. XXIII),
nada dispondo sobre o processo de elaboração do projeto de
lei, em sua fase anterior ao parlamento.
Já a Constituição do Estado de Minas Gerais, ao dispor

sobre os orçamentos anuais (CE, art. 66. III, "i'), atribuiu
competência privativa ao Governador apenas para enviar à
Assembléia Legislativa as propostas de orçamento (CE, Art.
90, XI. Grifo nosso). Os dispositivos transcritos da Carta
Estadual guardam total coerência com a Constituição Federal,

que reservou ao Executivo competência privativa apenas
quanto à iniciativa legislativa, nada dispondo sobre a
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elaboração do projeto de lei orçamentária.
Dessa forma, garantiu-se ao parlamento a prerrogativa para
a definição de formas mais ou menos democráticas de
elaboração do projeto de lei orçamentária.
Nossa proposta busca o resgate do verdadeiro espirito das
audiências públicas. Temos certeza de poder contar com o
apoio de todos os Deputados a nossa proposta, pois é comum a
todos nós o sentimento de que é necessário trazer a
sociedade para dentro do poder.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.857/95, do Deputado José Henrique, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Natal Rodrigues Pereira, então Prefeito ao Munidipio de
Lajinha. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng .858/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cirios de Nazaré flQ 191, localizada nesta Capital,
por seus 12 anos de existência. (H A Comissão de Educação.)
NQ 1.859/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
nomeação dos professores aprovados no último concurso
público. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.559/96.)
Ng 1.860/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Porto das Acácias, localizada no Municipio de
Astolfo Dutra, por seus 18 anos de existência.
NQ 1861/96, do Deputado Leoniclio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e á Secretaria da
Educação com vistas a oue seja republicado o ato de reversão
ao serviço público da Sra. Ana de Vasconcelos Menezes. do
Municipio de Pompéu. (- Distribuidos á Comissão de
Educação.)
NQ 1.862/96, do Deputado Anderson Adauto. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal ae Contas do
Estado com vistas a que seja elaborado parecer prévio sobre
as transações feitas pelo Governo do Estado na renegociação
da divida pública.
NQ 1.863/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo à SUDENOR e á TLJRMINAS com vistas a que seja
esclarecido por que a área mineira da SUDENE não foi
incluida na primeira etapa do PRODETUR e que informem quais
providências estão sendo tomadas para a segunda etapa desse
programa. (- Distribuidos à Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados ã Mesa requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta (2) e Gilmar Machado (2) e do
Colégio de Lideres.

CONUN 1 CAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deoutados
Simão Pedro Toledo, Maria Olivia e Antõrio Andrade e da
Comissão ce Politica Ere'gética.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria .José
Haue i sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, senhores presentes nas galerias, público que nos
ouve, hoje, estamos nesta tribuna para falar de um assunto
que, sem dúvida nenhuma, é importante para todos nós e
apaixonou, e acho que ainda apaixona, a muitas pessoas neste
Estado. Trata-se do direito de participar das decisões que
são tomadas em nível de Estado. Falamos, de modo especial,
sobre as audiências públicas. A audiência pública apareceu
como uma proposta nova, uma proposta que visava
descentralizar o poder, criar mecanismos novos para que a
sociedade participasse desse poder e, ainda mais,
possibilitar que o povo de cada região, de cada cidade,
determinasse o que seria, para eles, mais importante, em vez
de deixar que o Governo do Estado resolvesse quais seriam as
obras prioritárias ou o que deveria ser feito em caca
região. As audiências públicas foram criadas com esse
espírito, pela Constituição Estadual de Minas Gerais e,
certamente, foi com esse espirito que a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa sistematizou o emprego dessa lei ce
descentralização do Poder. Entretanto, depois ae uma
tentativa de colocar em prática aquilo que o povo escolheu,
aquilo que o povo decidiu, chegamos à conclusão de que,
ainda, em matéria de descentralização de poder, em nível oe
Estado, estamos na estaca zero.
Sabemos como o povo se movimentou nas três vezes em que

houve a possibilidade de uma mudança inovadora. O povo
acreditou, fez reuniões municipais, fez audiências
regionais, veio a Belo Horizonte discutir novamente suas
propostas e, hoje, vemos frustrações por todos os lados. Já,
no ano passado, quando a comissão, indicada nas audiências
públicas, em cada região, veio a Belo Horizonte para
acompanhar e fiscalizar os trabalhos que deviam estar sendo
feitos, vimos a insatisfação e a reação de muitas pessoas,
que vieram representando as suas cidades. Estamos plenamente
de acordo com elas. Ninguém se cansa para nada. Ninguém
gasta o seu tempo e o seu dinheiro em viagens para, depois,
chegar à conclusão de que tudo aquilo que foi planejado e
pensado é inviável. E qual é a conversa para que aquelas
decisões da Assembléia Legislativa, nas audiências públicas,
não fossem realizadas? A resposta : não há dinheiro, não há
recursos para isso. E ficamos assustados pensando se se
trata, realmente, de falta de recursos ou falta de vontade
política. O Governador do Estado sabe muito bem, e seus
assessores ai estão para ajudá-lo e orientá-lo, dizendo-lhe
que não é possível criar um projeto no ar, no espaço, sem
que haja maneiras para concretizá-lo. E a maneira de se
concretizar um projeto, seja ele qual for, é recurso, é
dinheiro disponível. Estamos vendo que a participação do
povo no poder, a descentralização, tem sido um sucesso no
chamado orçamento participativO.
O sucesso foi tão grande que a ONU propõs, em nível

mundial, o emprego do orçamento participativo para os



municipios de todas as cidades que acompanham os seus
trabalhos. E, nós sabemos do sucesso das audiências públicas
em Belo Horizonte, Betim, ipatinga, Pavão, Ilicinia, Lagoa
da Prata, Cruzi lia, e tantas outras cidades que adotaram o
orçamento participativo.

Nesta semana, a imprensa local traz dados bem concretos a
respeito do orçamento participativo em Belo Horizonte e
Betim. Leio para os senhores: "até 18 de novembro deste ano,
82% das obras priorizadas pela sociedade de Belo Horizonte
em 1994 foram concluidas, e 17% estão sendo executadas.
Apenas 1% encontra-se em fase de elaboração de projetos. Do
total de pedidos feitos em 95, a Prefeitura j á terminou 52%.
Estão sendo executados 44% dos pedidos, enquanto 2%
encontram-se em licitação e outros 2% em elaboração. Em
Betim, das 111 obras priorizadas no orçamento de 1994. 106
estão concluidas. e apenas 5 estão em execução. A Prefeitura
conseguiu finalizar 70% das obras incluidas no orçamento de
1995 e outros 20% estão sendo realizados. Isso são dados
concretos e o Que nós vemos, aqui, nestas informações e o
que sabemos de outras cidades é que houve vontade política
para que esse trabalho de orçamento participativo municipal
fosse uma realidade. E o povo se sente orgulhoso,
participante e sujeito de sua história quando vê que aquilo
que sugeriu foi levado a sério.
Estamos com um projeto de lei para que as audiências

públicas, em nosso Estado, não sejam peças de ficção, não
sejam, apenas, oportunidade para parecer q ue há democracia.
mas q ue elas se tornem concretas.

Basicamente, o nosso projeto prevê três coisas: primeiro,
que, antes de cada audiência pública, o Governador defina
qual o recurso que tem disponível para cada região. Se a
pessoa que vai discutir o que deseja não sabe o que pode
gastar, é sonhar. é criar no espaço. Segundo, q ue o projeto
estipule que dentro dos limites pré-fixaoos o aue ficar
decidido na audiência tenha caráter deliberativo. Então.
aquilo que ficou combinado dentro do que o Governador fixou
como recurso, que tenha um caráter deliberativo e não seja,
apenas, um sonho. E. terceiro, que os promotores do evento,
isto é, os Poderes Executivo. Judiciário e Legislativo,
acompanhem, através de seus assessores, as audiências
públicas, com técnicos que sejam capazes de informar qual é
o custo da obra que eles pretendem que sejam executadas.
Essa é uma maneira de se levar a sério a audiência

pública. Dai. Sr. Presidente e Srs. Deputados, podemos
saber, se essa lei for aprovada. - e espero contar com o
apoio dos senhores - se o Governador do Estado tem, de fato,
interesse em descentralizar o Governo e passar para o povo
parcela do poder, em ser transparente ria administração ou
se, apenas, usa as audiências públicas para mostrar que ele
é um democrata, ou parecer que ele é um democrata, para
poder aparecer como aquele que cria espaços populares.
Somente a coerência é verdadeira: somente a coerência nos
mostra o que a pessoa tem oe fato na mente. Queremos que
haja coerência no Governo e que o povo não seja nunca mais
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convidado para discutir a possibilidade de ver concretizada
a sua discussão. Concedo um aparte ao Deputado João Batista
de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira s (Em aparte) -

Deputada Maria José Haueisen, recebo com alegria a noticia
da apresentação do projeto e antecipo o nosso total apoio,
inclusive, porque tive o prazer e o privilégio de votar a
Lei do Orçamento Participativo do Município de Belo
Horizonte, que mostrou um grande avanço no exercício da
cidadania do povo desta Capital. Quero dizer que as
audiências públicas são gestos de boa vontade da Assembléia
Legislativa, mas que a levarão, necessariamente, a um
desgaste perante a população de nosso Estado, se as obras
aprovadas pelas audiências públicas não forem transformadas
em deliberação. V. Exa. traz esse projeto ao Plenário em um
bom momento para que possamos acenar para o povo, que já
priorizou uma ou duas vezes a mesma obra e que, até hoje não
teve uma resposta.

A audiência pública, hoje, é um imperativo da participação
popular, onde o povo chama para si a responsabilidade. Chega
do tempo em que o governante fecha em suas mãos as obras e
faz concessões. O governante Que chama o povo para
participar tem, inclusive, o testemunho do povo naquelas que
não são realizadas, porque o povo, acompanhando, sabe que,
realmente, a dificuldade existe e que não é um blefe, não
estando o Governo com má vontade. Creio que hoje, até para
se tornar mais fácil a governabilidade, é necessário chamar
o povo a participar e dividir essa responsabilidade de
governo. Cumprimentando-a pela apresentação ao projeto.
antecipamos o nosso apoio. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos as palavras

do Deputado João Batista de Oliveira, que sabe da
importância desse projeto, uma vez que, também, participou
da elaboração do projeto das audiências públicas.
Agradecemos o seu testemunho e o seu compromisso em estar
junto conosco na defesa desse projeto que já está tramitando
na Casa. Solicitaríamos aue nenhum Deputado fosse
'opiniático ao votar essa matéria, para que ela, de fato,
se torne urna lei, trazendo benefícios ao povo. O povo não
merece mais ser enganado e, também, j á não aceita mais ser
enganado. Dai, tanto descontentamento com as audiências
públicas, a ponto de a própria Assembléia Legislativa -
apesar de todo o esforço de seus assessores e de seus
técnicos e apesar de ter melhorado em muito a maneira de
participação - não se Sentir mais encorajada a realizar as
audiências públicas.

Parece-me que o caminho é que as audiências não sejam mais
apenas normativas, mas que sejam deliberativas. E, para
decidir o que vou comprar e o que vou fazer tenho que saber
que recurso tenho para isso. O nosso projeto prevê que c
Governador do Estado decida, antes da audiência pública,
qual o recurso que há para cada região. Mais ainda: que c
projeto seja deliberativo e não contenha apenas de



propostas. E. mais ainda. Que os assessores da Assembléia
tenham condições de estipular o preço da obra para orientar
o público. Era o q ue tinhamos a dizer. No entanto, Sr.
Presidente, antes de deixar esta tribuna, gostaria de dizer
que estamos no final de um ano legislativo e, com pesar,
vejo que o painel eletrônico continua aqui, parece-me que
para enfeitar a parede e marcar a presença de Deputados.
Creio que foi empregado muito dinheiro nesse painel para tão
pouco uso. Talvez, um quadro de um pintor famoso surtisse
mais efeito, se o objetivo fosse enfeitar a parede. Sem
dúvida nenhuma, os apontadores de presença cumprem muito bem
o seu papel e, portanto, esse painel poderia ser dispensado
se o seu objetivo fosse somente o de registrar as presenças.

Sr. Presidente, gostariamos que esse painel, de fato,
funcionasse. Certamente, muitos desentendimentos, muitos
cesacertos e. até mesmo, quem saoe, maus juizos q ue fazemos
não aconteceriam nesta Casa. Quando vemos, por exemplo, uma
votação, para a qual o Presidente espera q uase um minuto, a
fim de aue os Deputados se levantem, para dizer que o
projeto está aprovado ou rejeitado. Isso nos parece multo
estranho. Em outro momento, observamos aquela aprovação em
q ue o Presidente nem levanta a cabeça do papel e diz:
aprovado'.
Portanto, pensamos o seguinte: Há, realmente, sinceridade

em conduzir o Plenário, com independência, com liberdade,
durante as votações? O que observamos neste Plenário, muitas
vezes, é justamente ISSO: O Presidente não levanta a cabeça
do papel para dizer que o projeto está aprovado. No entanto.
em outro momento, levanta a cabeça e espera, sem exagero,
quase um minuto, para que um Deputado cutuque o outro, dando
sinal, a fim de aue se levantem. Ao final desse processo
todo, o Presidente diz: 'rejeitado.

Lamentamos isso. Sr. P residente. Se for mau juizo,
paciência. No entanto, se o painel estivesse funcionando,
ninguém faria mau juizo e não haveria nada q ue dirninuisse a
condução oa Presidência desta Casa, no momento das votações.
Era o q ue tinhamos a aizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.

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

O Deputado	Carlos Pimenta	- Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores presentes a
esta reunião, eu gostaria, nesta tarde, de tecer comentários
acerca de dois assuntos que interessam não só a este
Deputado, mas, também, a esta Casa como um todo.

Em primeiro lugar, tomo a liberdade oe fazer a leitura de
uma portaria da Prefeitura Municipal de Botumirim, que fica
no extremo Norte ce Minas Gerais. Trata-se da Portaria ng
01/96, a primeira portaria de 1996. q ue foi assinada no dia
20/11/96 e q ue nomeia a Comissão ce Leilão Administrativo,
encarregada cia avaliação e da alienação cie bens do Municipio
de Botumirirn. A referida Comissão tem a i ntenção de fazer
ampla divulgação do edital, principalmente fora ao
municipio, a fim ce que seja levado a público o pregão de
bens de Boturninim.
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Está faltando pouco menos de um mês para que a atual
administração se encerre. E esse fato que denunciamos em
Botumirim está acontecendo em mais de uma centena de
municipios do Estado, ou seja, no apagar das luzes, os
Prefeitos nomeiam comissões dessa natureza. a fim de vender
caminhões, ambulâncias e carros de passeio. Podem ter a
certeza absoluta de que nenhum dos Prefeitos dessas cidades
conseguiu fazer seu sucessor. O mais grave é que, numa
cidade como Botumirim. o Prefeito não paga seus funcionários
há dez meses.

Já fizemos essa denúncia junto ao Tribunal de Contas e à
Promotoria Pública do Estado, pedindo, inclusive, o bloqueio
do Fundo de Participação do Município dos meses de novembro
e dezembro, para pagar os funcionários públicos municipais
daquela cidade, que estão, há dez meses, sem ver a cor de
seus salários.
Agora, vem o Prefeito fazer um leilão de seus caminhões e

de outros bens, sem especificar onde serão gastos os
recursos. Tenho certeza absoluta de que serão utilizados
para pagar seus fornecedores, os compadres e amigos do
Prefeito que está deixando o poder.
Quero fazer este alerta e pedir a esta Casa que faça um

estudo com relação a esse absurdo que está acontecendo em
Botumirim, uma cidade sem nenriuma qualidade de vida para os
seus habitantes, uma cidade que tinha duas ambulâncias, que
estão sucateadas; uma cidade que recebe 0.6% do FPM; uma
cidade que tem, junto ao SIAF do Estado, mais de dez
bloqueios de verbas repassadas pelo Estado e das quais não
foram prestadas contas. Agora, vem o Sr. Prefeito, no apagar
das luzes, vender os bens do município para pagar dívidas
contraídas só Deus sabe como! Mas muitas oessas dividas
foram contraídas antes do penado eleitoral. E a maioria dos
integrantes da Câmara Municipal, submissa àquele Prefeito,
não pode, absolutamente, fazer nada. Recebemos um pedido de
parte significativa dos habitantes daquele município, que
imploram aos Srs. Deputados no sentido de que o município
não seja sucateado como está sendo.
Aproveitando a oportunidade, gostaria de fazer outra

denúncia grave e importante. Chamaria a atenção dos
Deputados do Norte de Minas Gerais e desta Casa Legislativa
para um ato de absoluta irresponsabilidade cometido por
segmentos do Governo do Estado. O jornal "Hoje em Dia", na
edição de 26/11/96, publica o seguinte artigo: "Minas Fica
fora do Prodetur. Farei uma leitura desse artigo para
mostrar o que aconteceu. (- Lê:)

" O chefe do Departamento de Captação de Recursos e Novos
Projetos da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). Paulo
Roberto Hargrives, informou ontem que a Área Mineira da
Sudene ficou de fora da primeira fase co Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur). que
liberou neste ano U$5670 milhões para o desenvolvimento do
turismo no Nordeste, porque Minas não enviou representante à
reunião realizada pela Sudene, Embratur e BID para tratar da
questão.
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A revelação foi feita durante o seminário Desafio à
Administração Hoteleira o último de uma série de eventos
promovidos pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira
(ABIH-MG), Sebrae Minas e Senac, para aprimorar os Serviços
de hotelaria em regiões com potencial turistico. Hargrives
disse que faltou mobilização das autoridades do Norte de
Minas, 'a quem mais deveria interessar a inclusão no
Prodetur Nordeste. As lideranças locais merecem um puxão de
orelhas para que não fiquem de fora da segunda fase do
programa' enfatizou.
Ele anunciou que, entre os dias 9 e 15 de dezembro, uma

missão do BID vem ao Brasil discutir com os representantes
dos Estados nordestinos a segunda fase, mas se mostrou
preocupado. Segundo Paulo Roberto Hargrives, o banco ainda
não recebeu nenhum projeto para 97. Ele disse que, se não
houver mobilização desde já, a região corre o risco de ficar
novamente de fora, isso porque o processo de elaboração de
projetos é demorado e criterioso.
Veja bem que situação encontramos: temos um órgão, em

Minas Gerais, responsável pelo turismo. Esse pessoal,
juntamente com a Assembléia Legislativa, fez acontecer um
seminário sobre turismo em Minas Gerais. Aqui, durante três
dias, discutiu-se, debateu-se. O assunto foi amplamente
divulgado por meio da grande imprensa deste Estado. Formou-
se uma comissão, que é o Conselho Estadual co Turismo.

E Minas Gerais fica ce fora do PRODETUR. A área mineira da
SUDENE, hoje composta por 91 municipios. não vai receber os
recursos do Banco Mundial, recursos a fundo perdido, que
foram alocados para o Nordeste brasileiro. Chegarão na
Bahia, em Pernambuco e em outros estados cerca de
US$670.000.000,00. Esse valor representa a arrecadação total
de Minas Gerais durante um mês. Estamos de fora porque não
mandamos um representante neste encontro.
Os outros Estados querem isso mesmo: querem, cada vez

mais. alijar Minas Gerais. Acham que a área mineira da
SUDENE, o Norte de Minas, é uma área rica: que Minas
pertence ao Sudeste; que Minas é o segundo Estado da Nação.
Por isso, querem ver Minas cada vez mais pelas costas.
Dormimos no ponto, Sr. Presidente. Não mandamos um

representante discutir os nossos problemas e já estamos fora
da primeira etapa do PRODETUR. Se não tivermos cuidado,
ficaremos fora da segunda etapa e nossa orelha continuará
ardendo pelo puxão que nos foi dado. Temos grande potencial
turistico, como a cidade de Pirapora. que é uma das
principais cidades integrantes do PRODETUR. Citamos, também.
JanaCjba e Montezuma. Montezurna, 'lã no extremo Norte de
Minas, tem suas águas quentes iguais ás que existem no
Estado de Goiás.
E estamos de fora da p rimeira etapa do PRODETUR. E vamos

ficar de fora da segunda, se não tivermos coragem e
competência ce lutar por nosso espaço, se não assumirmos a
responsabilidade de encarar, com muita eficiência, essas
questões, porque o Banco Mundial não dá" colher de chá', não
tem o famoso "jeitinho brasileiro".
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É Isso o que está acontecendo e não concordamos com isso.
Vamos apresentar um requerimento às autoridades pedindo
ex pli cações. Queremos que a TURMINAS, essa eficiente
empresa, explique-nos por que ficamos fora do PRODETUR e o
que temos de fazer para não levar outro puxão ae orelha e
não ter o dinheiro do Banco Mundial aplicado naquela região.
que tem um potencial turístico muito grande e onae investir
esses recursos.

A questão é muito séria. Já denunciamos, há alguns meses,
um ato de irresponsabilidade do Secretário Adjunto da
Secretaria da Habitação, que deixou os municipios que
estavam sob estado de emergência e calamidade pública fora
de uni programa importante ao Governo Federal. Ato de
irresponsabilidade - disse e repito - de um "playboyziflho"
que assume a Secretaria Adjunta da Hab i tação neste Estado;
um "filhinho de papai, que está prejudicando o Norte de
Minas e já cometeu esse crime contra aquela região.
Não vou me calar. A questão é muito séria e tem que

merecer, de nossa parte, todos os critérios, todas as
análises, para que não levemos, depois, um puxão de orelha
dessa forma por não termos o que explicar às nossas bases no
Norte de Minas.
Multo obrigado. Sr Presidente.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro

Antônio.
O Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Deputadas. Na semana passada, tivemos a
oportunidade de reunir um grande número de associações
comunitárias e comerciantes da região cio Barreiro.
Como todos sabemos, o problema da segurança, na nossa

Capital, vem deixando a população insegura e preocupada,
principalmente, naquela região do Barreiro, que é uma região
operária, onde a coisa vem se agravando num percentual bem
maior do que no centro da Capital. Tivemos um encontro com
representante da Policia Militar, representantes de
associações comunitárias e grande número de pessoas. que,
para ali acorreram, preocupadas com o problema. Nesse
encontro, ficou patenteado oue a frota da nossa Policia
Militar, corno. também. a da Policia Civil, está trabalhando,
praticamente, com 40% de suas necessidades. Apesar cie Saber
que o Governador irá distribuir, nesta semana. 250 novas
viaturas, mesmo assim, ocupamos esta tribuna para solicitar
do Governador uni maior empenho com relação a esse problema
no nosso Estado.
Segundo informações de autoridade cia Policia Militar que

compareceu àquele encontro, a Policia está trabalhando
somente com 65% de seu efetivo, para atender ás necessidades
da segurança rio Estado, incluindo nossa Capital. Isso, sem
dúvida, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nos traz urra
preocupação maior, porque aqueles crimes que vêm acontecendo
em regiões metropolitanas mais avançadas como São Paulo e
Rio de Janeiro, continuam chegando a Belo Horizonte e se
dirigindo para o interior do Estado, criando um clima de
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apreensão insustentável para a nossa população. Por isso.
Sr. Presidente, estou encaminhando ao Sr. Governador do
Estaco um requerimento solicitando que S. Exa. continue
preocupado com a segurança do Estado, mas cue destine
maiores recursos para nossas Policias Militar e Civil,
equipando-as para enfrentar essa onda de violência e acabar
com a insegurança em que vive a nossa população.
Temos a certeza de que nossa capital será aquinhoada com

parte dessas viaturas que serão distribuídas esta semana,
tendo em vista que o crime vem crescendo assustadoramente,
principalmente nas regiões mais pobres, como Venda Nova,
proximidades de Ibirité e região do Barreiro. Temos, em
mãos, estatísticas que mostram que aquela região, realmente,
merece um tratamento melhor e mais adequado com relação a
segurança. São estas as minhas palavras. Sr. Presidente.
Encaminho o requerimento a V. Exa. , solicitando ao Sr.
Governador que tome as devidas providências.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, imp rensa, a moaernização co Estaco e a reforma da
administração pública é o assunto que queremos abordar neste
nosso pronunciamento.
A razão de ser do Estado é garantir o bem comum, o que não

significa que somente a ele compete cuidar desse bem, pois
essa é tarefa que cabe a todos os membros da sociedade,
embora corresponda ao Estado, de maneira fundamental, esse
papel de gerente e reitor do bem comum.
Para realizar essa função, o Estado conta com os meios

eficazes que a sociedade coloca à sua disposição, e com os
quais nenhuma outra instância conta, dentro da vida social.
São meios cuja utilização justifica-se, precisamente. à
medida que sejam aplicados para alcançar essa finalidade.
Quando afirmamos que cabe ao Estado ser o gerente do bem

comum, queremos frisar que a cúpula estatal não deve ser a
última instância inapelável, dentro da sociedade. O Estado
deve estar subordinado a outras instâncias, às quais deve
prestar contas.
O Estado deve prestar contas perante a ética. A não ser

que, como Maquiavel, consideremos a política - e dentro da
política, o Estado - à margem de toda referência à ética,
como os liberais e neoliberais fazem para defender as leis
do mercado capitalista, ou que nos situemos na posição de
Lenin, segundo a qual 'é moral tudo aquilo que ajuda a
revolução e é imoral tudo aquilo q ue se lhe opõe" ou seja.
calmos nessa corrente, no fundo oportunista, que afirma não
existir uma ética objetiva á qual seja preciso subordinar-
se. Consequentemente, tudo está permitido com o propósito de
conseguir êxito, que, na realidade, reduz-se a conquistar o
poder e a continuar usufruindo dele a qualquer preço.
Nós, como políticos de inspiração humanista e cristã,

reconhecemos na política uma atividade humana e, como tal,
sujeita ao império da ética; de uma ética cujas normas têm
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que ver com a finalidade última do ser humano, com seu
desenvolvimento e êxito como ser racional, livre,
responsável e social. E à luz dessa ética que devem ser
julgados os atos do poder público e os resultados de sua
gestão.
O Estado tem também que prestar contas ao Direito, do

qual, como todos sabemos, não é criador, porque é a
sociedade que cria as normas de conduta e comportamento para
sua sobrevivência. Assim mesmo, tem que prestar contas à
sociedade, por cuja delegação age. Dai, é importante que a
sociedade conte com f o r ça suficiente para estar em condições
de submeté-10 a seus justos limites e também apoiar, quando
necessário, a atuação do Estado. A sociedade pode exercer
essa força através do poder social configurado pelas
sociedades e corpos intermediários quando estão articulados.
Seria uma contradição que alguém que agisse por delegação

de outro não pudesse ser julgado sobre sua gestão por aquele
que lhe confiou essa missão.
Mas, como todo o caráter instrumental que o Estado tem,

não pode, nem deve ser um simples servidor sem iniciativas.
Em virtude do seu caráter de reitor, o Estado tem o dever de
cuidar desse bem comum. Tem, portanto, não só direito, mas
obrigação de intervir na vida politica, social, econômica e
cultural e está obrigado a conduzir a vida social em todos e
em cada um dos setores, mesmo que sob o critério da
aquisição, manutenção e desenvolvimento das condições que
configuram o bem comum.

E nesse sentido que as pessoas, as sociedades, comunidades
e corpos intermediários devem obediência ao Estado.

Pois bem, é em função de seu papel de gerente e reitor do
bem comum que o Estado precisa ser avaliado, profunda e
globalmente, em todos os seus niveis e mecanismos de
funcionamento, começando pelos três Poderes que o integram:
Executivo. Legislativo e Judiciário.
Não se trata apenas de diagnosticar até que ponto

realmente existe a autonomia dos Poderes, senão, e
sobretudo, de saber se efetivamente cada um está exercendo
sua função cabalmente e com a solvência devida para resolver
os problemas que são de sua incumbência perante a sociedade.
A reforma administrativa obviamente é necessária, ou

melhor, indispensável. Mas é preciso ponderar com muita
objetividade os diversos fatores envolvidos, pois não se
trata apenas de executar uma maciça demissão de funcionários
públicos, em função Ce uma drástica redução na folha de
pagamento. Trata-se, essencialmente. de modernizar toda a
máquina administrativa, que também compreende órgãos,
organismos, entidades, métodos de trabaino, prestação de
serviços, equipamentos, treinamento e desenvolvimento de
recursos humanos, etc.
No que tange à demissão de funcionários públicos, deve-se

respeitar absolutamente todos os seus direitos. Ninguém deve
ser afetado nos seus direitos consagrados pela Constituição,
pelas leis. Mas é bom dizer também que deve haver muita
colaboração de ambos os lados, ou seja. funcionários e



Z
o

o

Eo
o,
oD
o

37 ON
Estado, para que encarem juntos e com coragem essa reforma
administrativa, conside rando os mais altos interesses da
sociedade.
Por Outro lado, a sociedade tem, também, a

responsabilidade de r espaldar e ce apoiar as medicas e
iniciativas que o Estado promove em função de atingir os
objetivos.
Nós, como parlamentares desta Assembléia Legislativa,

temos o dever e a obrigação de contribuir com muita
criatividade e com atitude sempre positiva e construtiva.
Então, se eventualmente um projeto de reforma administrativa
não for do agraao de todos, é importante Que desta Casa
saiam projetos alternativos sérios que ajudem a superar as
dificuldades. Fazer oposição sem projetos alternativos não
resolve, é desgastante, cansativo e faz perder muito tempo.
Agora, é muito importante que a sociedade, o funcionalismo

público, o Estado e nós parlamentares encaremos com maior
objetividade os problemas da administração pública. Se
fizermos uma análise inicial, constataremos que a máquina do
Estado custa excessivamente caro ao contribuinte, que
recebe, em contraatca, um serviço público muito abaixo do
desejável. E óbvio que há algo errado, e esse algo errado
está na máquina de fabricar privilégios que se foi
construindo ao longo do tempo.
A incompetência e a ineficiência do Estado e da

administração pública perante os maiores problemas da
sociedade configuram já um quadro dramático, a ponto de
segmentos importantes da população começarem a questionar.
Como sabemos, todos os dias são ventilados os p roblemas da

saúde, ca educação. co lazer, do desemprego e de muitos
outros assuntos importantes que não foram ainda atacacos em
suas raízes mais profundas, a não ser de maneira paliativa.
Assim, com relação ao quadro da administração pública,

como justificar a atual estrutura e organização dos nossos
Estados, cujas máquinas são carissimas e ineficientes?
Por exemplo, na área da educação tudo acontece como se

todos os nossos jovens fossem ingressar nas universidades; e
como isso não acontece, a imensa maioria fica sem formação
profissional. Então, o Estado fica em dèbito com a nossa
juventude e com a sociedade, porque, de fato, não existem
possibilidades para a capacitação profissional de todos os
brasileiros.
Esconder-se atrás do SENAC, SENAI e SEBRAE. que apenas

funcionam com os recursos do empresariado, não adianta e não
resolve os problemas. O argumento permanente de Que não há
recursos financeiros é insustentável quando rios de dinheiro
dos cofres públicos são desviados, quando se tolera
clandestina ou publicamente esses jogos ce aza- cue escapam
ca tributação e controle, e alguns cos quais são
considerados titulos de capitalização.

A pergunta sem resposta que muita gente faz : por que o
Governo Federal, os Governos Estaduais e Municipais mantêm
esses jogos de azar, oue muitas vezes estão vinculados ao
tráfico de drogas e outras mi ilegalidades e fomentam a
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corrupção?
Sentimos que no Brasil foram criadas duas categorias de

brasileiros: O cidadão comum, que vive aos sobressaltos com
o seu emprego sujeito a chuvas e trovoadas, que tira 30 dias
de férias por ano, e que, quando se aposenta, enfrenta a
inominável máquina do INSS. cruel com todos, menos com os

espertalhões que o lesam em bilhões.
De Outro lado, está o cidadão que consegue alcançar um

certo patamar no serviço público. Para esses, foi criado um
País cheio ce 'conquistas". Que em verdade não são mais do

que "privilégios. Aposentadorias escandalosamente
superiores às da turma do INSS, mil vantagens, licença,
triênios, qúinqúênioS, adicionais mil, além de estabilidade
e vida tranqüila.

Obviamente, devemos ter uma só categoria de brasileiros.
Essa história de "fundos", pagos, em grande parte, pelo
erário, é um acinte à nossa sociedade.

A paridade salarial tem que ser revisada. Como sabemos, os
salários do Judiciário e do Legislativo são mais elevados do
que os do Executivo. E as condições de trabalho são mais

tranqüilas.
E necessário um banho de simplificação na administração

pública. Por exemplo, no que tange às concorrências
públicas, cria-se uma sistemática de extrema complexidade,

demorada e paralisadora, que não evita procedimentos

equivocados.
Sobre a reforma política e partidária, o sistema adotado

pela Lei nQ 9.096, de 1995, em decorrência da vontade dos
grandes partidos, nos parece um tributo à antidemocracia.
Os grandes partidos, talvez quatro ou cinco, serão os

únicos a permanecer atuantes após as eleições de 2002 para a
Câmara dos Deputados, porque a Lei rig 9.096. de 1995, dispõe
que só podem ter funcionamento parlamentar os partidos que
alcançarem 5% dos votos nessa eleição em todo o Pais.

Teremos quatro ou cinco cartórios e nenhum partido, pois.
- talvez com uma exceção - nenhum desses partidos dedica-se
á formação política nem mantêm sedes municipais
operacionais, de janeiro a dezembro de todos os anos,
eleitorais ou não. Precisamos rever a Lei nQ 9.096. de 1995,
com urgência.

No que tange ao sistema eleitoral, alguns partidos levam
um fardo pesado, por terem desistido de lutar. Quando do
plebiscito sobre o sistema de governo e o sistema eleitoral.
por terem deixado aue o voto distrital misto fosse para o
espaço, sendo ele essencial à prática de uma democracia mais
representativa e participativa.
E preciso que o texto constitucional seja reconhecido no

que se refere à autonomia dos partidos politicos e ao
pluralismo ideológico. Todos sanemos cue o nosso debate
político é muito pobre, em decorrência da carência

doutrinária. ideológica e programática desses grandes
partidos, talvez com alguma exceção, os Quais, por isso
mesmo, são estimuladores desse terrível estigma que chamamos
fisiologismo politico.



Na verdade, no Brasil, são alguns dos pequenos partidos os
que hasteiam a bandeira de valores e princípios de caráter
ético que são rigorosamente observados pelos seus filiados e
militantes.

No que diz respeito à reeleição, somos da opinião de que,
se ela for aprovada, que não seja aplicada àqueles que foram
eleitos sob leis e normas anteriores. Parece-nos que é um
assunto Que deve merecer um amplo debate em todos os
segmentos da sociedade e em todos os níveis do Poder
Legislativo. Por enquanto, temos assuntos de maior
prioridade e urgência para a sociedade que devem ser
debatidos e votados. Se o povo aprova a gestão global desse
Governo, saberá escolher aquele que reúna condições não
apenas para dar continuidade ao trabalho, mas para
aprofundá-lo.
E bom alertar, entretanto, q ue reformar a administração

pública sem reformar o Poder Judiciário rouco adiantará.
Toda a opinião pública tem acompanhado os excessos do Poder
Judiciário, construindo palácios no meio da miséria, para
abrigar um Poder lento e impermeavel , acima de Qualquer
controle.

Deve-se preservar, obviamente, a figura do Juiz, mas dai a
fechar os olhos ao que se passa entre nós é inadmissivel
Qual o Chefe cio Executivo que não sabe que não conseguirá
governar sem o apoio dos Juizes? E qual o cidadão que
desconhece que esse apoio é dado mediante mil favores e
vantagens?
Senhores, eis, em parte, o quadro que conhecemos da

administração pública em geral. E um quadro complexo e já
muito complicado, que precisamos encarar com muita
criatividade. As reformas do Estado e da administração
pública são cie extrema urgência. Cabe-nos oferecer nossos
melhores aportes para t ransfo rmá-los em instrumentos
eficazes e eficientes, ca pazes de resolver os problemas
inerentes ao bem comum e á felicidade do nosso povo.
E necessário que, além de medidas paliativas e

emergenciais que estão sendo tornadas, que busquemos, através
de uma discussão mais ampla, corrigir as diversas falhas, os
equívocos e os erros que estão na administração pública.
Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo

Outros oradores inscritos, a Presidéncta passa á 2a Parte da
reunião, com a l? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do inciso II do art. 287 do
Regimento Interno, deixa de receber o projeto de lei do
Deputado João Leite, que disciplina a remoção de famílias
atingidas por atividades e oJras p lanejadas pelo Estado e dá
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outras providências. Por guardar semelhanças com o Projeto
de Lei ng 470/95, do Deputado João Batista de Oliveira, a
proposição, de autoria do Deputado João Leite, foi
considerada inconstitucional pelo Plenário na reunião
ordinária deliberativa do dia 9/5/96.
Sala das Reuniões. 3 de dezembro de 1996.
Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário nas funções de Presidente.

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

comuni cações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Politica Energética - aprovação, na 30a Reunião Ordinária.
dos Requerimentos flQS 1.766/96. ao Deputado Marcos Helêflio,
1.776, 1.802. 1.803 e 1.804/96, do Deputado Carlos Pimenta.
e 1.783. 1.799 e 1823/96, do Deputado Gil Pereira (Ciente.
Publique-se.): e pelos Deputados Simão Pedro Toledo
falecimento da Sra. Rosimeire Machado Arruda. em Belo
Horizonte; Maria Olivia - falecimento do Sr. Oziris Ferreira
dos Santos, em Bom Despacho; e Antônio Andrade - falecimento
da Sra. Cândida Maria de Queiroz. em Vazante (Ciente.
Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Lideres,
solicitando a realização de reunião especial no próximo dia
16, destinada a homenagear a Justiça Eleitoral pelo sucesso
alcançado com a implantação do sistema informatizado de
votação nas eleições municipais deste ano. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso XXI do art. 244,
c/c o inciso IV do art. 18. do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados Gilmar Macnado (2).
em que solicita sejam convidados para a reunião da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária representantes do
Sindicato de Metalúrgicos de Juiz de Fora, da Diretoria da
Companhia Paraibuna de Metais e da Secretaria da Fazenda
para discutirem as demissões ocorridas recentemente na
empresa bem como o cumprimento do programa de investimentos
da companhia, previsto na Lei nQ 12.251, de 15/7/96: e sejam
convidados, para a reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, representantes do Sindicato dOS
Bancários ce Belo Horizonte e o Presidente do BEMGE para
discutirem o processo de privatização do Banco, previsto no
Projeto de Lei ng 1.039/96 (Oficie-se.); e Carlos Pimenta -
em que solicita tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei ng 514/95. de sua autoria, que dispõe sobre a
politica estadual de amparo ao idoso e dá outras
providências e reunião conjunta das comissões a que O
projeto foi distribuido: e os Requerimentos ns 1.603/96. do
Deputado Silac Pinto, em Que solicita a transcrição, nos
anais da Casa, do artigo Hospitalidade e Solidariedade, de
autoria do engenheiro Júlio Cláudio de Alvarenga Diniz
(Cumpra-se.); e 1.786/96, do Deputado Anderson Adauto, em
que solicita ao Presidente do BEMGE informações sobre os
critérios adotados para as demissões Ocorridas naquela
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instituição nos últimos meses (Oficie-se.).
2a Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei
nQ 711/96, do Deputado Marcos Helénio, que dispõe sobre a
publicação de relação de servidores cedidos a entidades de
classe. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma ao Substitutivo np
1, que apresenta. As Comissões oe Administração Pública e de
Fiscalização Financeira Opinam pela sua aprovação, na forma
do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica.
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 711/96
na forma do Substitutivo np 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 873/96. do
Deputado Geraldo Rezende, que institui o Programa
Emergencial de Combate ao Analfabetismo. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto com as Emendas flQS 1 e 2. da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng 1. da
Comissão de Justiça, e pela rejeição da Emenda nQ 2, também
da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Em votação a Emenca ng 2. ca Comissão de Justiça, que
recebeu pareceres pela aprovação e pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em lo turno, o
Projeto de Lei ng 873/96 com as Emendas ngs 1 a 3. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 731/96. do
Deputado Miguei Martini, que dispõe sobre o exame do ácido
Cesoxlrribonucléico - DNÂ -, em casos ce investigação de
paternidade, para a população carente. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Saúde e Ação Social opina :la aprovação do projeto. A
Comissão de Fiscalização Fina ceira opina pela sua aprovação
com as Emendas ns 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados cue o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 a 3, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1Q

turno, o Projeto de Lei ng 731/96 com as Emendas nos 1 a 3.
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Á Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 49/95. do
Deputado Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 1.888/94. do
Deputado José Militão), Que autoriza o Poder Executivo a
fazer a reversão ao Município de Paraopeba de imóvel urbano,

na forma em que menciona. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão. o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Macflado - Sr. Presidente, é só para uma
orientação. Hoje, à noite, teremos um encontro com a
imprensa e com vários orgãos de comu ni cação. Eu gostaria de

saber de V. Exa. se a Mesa levou isso em consideração e se
faríamos a reunião primeiro e, depois, participaríamos desse
evento, ou se teríamos condições de suspender a reunião de

hoje, à noite, para que todos os Deputados tivessem

condições de participar, juntamente com o Centro de

Cronistas Políticos de Minas Gerais e com a Assessoria de

Comunicação da Casa, desse importante evento para o

Legislativo e também para o povo de Minas.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado
Gilmar Machado que está mantida a convocação da
extraordinária de hoje, à noite.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã,

dia 4, às 9 e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária delioerativa também ce
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 152a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1996
Presicência co Deputado Wanderley Avia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - DiSCUSSãO
e Votação de Proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.017/96; aprovação, com a Emenda ng 1 -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.006/96;
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
516/95; aørovação, na forma do vencido em l Q turno -

ENCERRAMENTO.
 COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersefl - Rêmolo Aloise- Maria José
Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Anderson Adauto - ÁnivaldO Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
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Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ángelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Saritanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - hely
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zarito - Marco Régis
- Marcos Helénio - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinno - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vascoricellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,

a lista ce comparecmento "egistra a exsténCia de número
regirnentai. Declaro a perta a reunião. SOD a p roteção oe Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

12 PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretaria, procede á
leitura da ata da reunião anterior, q ue é aprovada sem
restrições.

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

Presidência vai passa- á 22 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na Pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário q ue fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei ngs 49/95, 711, 731 e
873/96. em virtude de sua a p reciação na reunião ordinária
realizada hoje, a tarae.

DISCUSSãO e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - DiSCUSSâO, em lp turno, do Projeto de

Lei nQ 1.017/96, do Governador do Estado, q ue autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de Itabirito. A
Comissão de Justiça Conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda np 1, que apresenta. A Comissão ce
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
a Emenda flQ 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam Como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenca ng 1, q ue recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
lo turno, o Projeto de Lei nQ 1.017/96 com a Emenda ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.006/96, do

Deputado Cléuber Carneiro, Que dá nova redação ao art. 30 da
Lei ng 11.020, de 8/1/96, cue dispõe sobre as terras
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públicas e devolutas estaduais e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que 9
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 516/95. do
Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter, ao Municipio de Divinolândia de Minas, o
terreno que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto ce Lei flQ

516/95 na forma do vencido em 1D turno. A Comissão de

Redação
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 4, ás 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove oe Outubro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna,
Elbe Brandão e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado Geraldo Santanna. nor indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Marcos Helênio.
membros da Comissão de Administração Pública Miguel
Martini. Geraldo Rezende, Marcos Helénio e Ailton Vilela

(este em substituição ao Deputado Romeu Queiroz. por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Âjalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se cestina a apreciar os pareceres
para o lg turno dos Projetos de Lei ngs 935/96, que
transforma unidade administrativa da estrutura orgânica da
Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente e dá outras providências, e 965/96, que cria
unidade administrativa na estrutura orgânica da Secretaria
da E ducação e dá outras providências, ambos de autoria do
Governador do Estado. Passa-se, então, à apreciação dos
pareceres sobre o Projeto de Lei ng 935/96. A Presidência
esclarece que na reunião anterior foi aprovado o parecer da
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Comissão cc Constituição Justiça, concedida vista ao
parecer da Comissão ce Aarnistração Pública ao Deputado
Marcos Helênio e que foram distribuídos avulsos do parecer
da Comissão de F iscalização Financeira e Orçamentária.
Continua, pois, em discussão o parecer da Comissão de
Administração Pública. Encerrada a discussão e colocado em
votação, é tal parecer aprovado. Logo a pôs, o Presidente
coloca em discussão e votação o parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentãria, que também é
aprovado. Passa-se à apreciação dos pareceres sobre o
Projeto de Lei ng 965/96. A P residência informa que. nos
termos do art. 135, lg, do Regimento Interno, os relatores
foram anteriormente designados. O Deputado Simão Pedro
Toledo, relator pela Comissão de Constituição e Justiça,
emite parecer concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela Juridicidade da matéria, o qual, discutido
e votado, é aprovado. Relatora pela Comissão de
Administração Pública, a Deputada Elbe Brandão procede á
leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação do
projeto e que, após discussão e votação, é aprovado o
parecer. Pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o De putado Marcos Helênio apresenta parecer
concluindo também pela aprovação ca proposição. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, solicita seja lavrada a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Jorge Eduardo cc O l iveira -

Jorge Hannas - Elbe Brandão - Marcos Helénio - Ajalmar Silva
- Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Geraldo Rezende -
Ivair Nogueira. -
ATA DA 33a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e :unze m,nuos o ia — rte ae novembro de
mil novecentos e noventa e ses, reijnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toleco,
Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e Marcos Helênio (substituindo
este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação ca Liderança
do PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Miguel Martini, Romeu Oueiro, Geraldo Rezende, Marcos
Helênio e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão
presentes também os Deputados Dilzon Melo, Elbe Brandão.
Jorge Eduardo, Ronaldo Vasconcellos e José Bonifácio.
Havendo número regimental, o Presidente Deputado Geraldo
Santanna, declara abertos os tra palrios e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por objetivo a apreciação dos Pareceres para lg Turno do
Projeto de Lei ng 999/96, do Governacor do Estado. Que
autoriza o Poder Executivo a estabelecer critério e fórmula
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para a extinção de obrigações crediticias para com a Fiat
Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A. e dá outras providências, e
que, nos termos do lg do art. 135 do Regimento Interno,
designou o Deputado Romeu Queiroz para relatar a matéria na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e avocou
a si a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. 4
seguir, emite o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, mediante o qual conclui pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do Projeto de Lei n
999/96 com as Emendas ngs 1 a S. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Romeu Queiroz, relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas ngs. 1 a 5.
da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão
do parecer, o Deputado Marcos Helênio apresenta uma proposta
de emenda e uma proposta de subemenda à Emenda ng 4.
Submetido a votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o
Presidente submete a votação as propostas de emendas
apresentadas que recebem o no 1 à Emenda n 4 e á Emenda n
6. Concordando o relator com as alterações do parecer, o
Presidente suspende a reunião para que ele possa elaborar a
nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos, a
Presidência solicita ao relator que proceda à leitura da
nova redação do parecer, que, aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão de Fiscalização Financeira. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto -

Anivaldo Coelho - Gilmar Machado - Geraldo Rezende - Romeu
Queiroz - Miguel Martini - Arnaldo Penna.
ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio
Andrade, Gil Pereira, Carlos Pimenta e Raul Lima Neto (este
em substituição ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da
Liderança do Bloco de Mobilização Social Progressista),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na ordem do dia e a debater, em audiência
pública, os problemas relativos aos serviços prestados por
telefone, denominados BH 900. Em seguida, solicita ao
Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência leva ao conhecimento
dos Deputados que a Comissão recebeu ofícios da INFRAERO e
da VASP, publicados no "Diário do Legislativo' em 14/11/96,
19/11/96 e 22/11/96, comunicando o não-comparecimento de
seus representantes á reunião realizada em 13/11/96.
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Informa, ainda, o recebimento do Oficio nQ 3.075. ao
Ministério da Fazenda, que trata da cobrança de serviços
bancários, que foi objeto de requerimento da Comissão.
Encerrada a 1 Parte da reunião, passa-se á 2 51 Parte,
compreendendo a discussão e a votação de proposição sujeita
à deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o Projeto de Lei nQ 1.008/96 no 1
turno (relator: De putado Antônio Andradel, A seguir, o
Presidente registra o comparecimento da Sra. Joeirna
Conceição Zeferino de Oliveira, assessora jurídica e
representante do Sr. Arnaldo Godoy. Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; dos Srs. Caetano Levi Lo pes, Juiz do Tribunal de
Alçada. Secretário da Comissão Su pervisora dos Juizados
Especiais Civeis e Criminais de Minas Gerais e representante
ao Desembargaco r José Fernandes Fllno. Coordenador de
Juizados Especiais; Francisco Carlos Arrie]. Dirceu Lucas da
Silva, Sebastião Alves, Aloisio das Graças dos Santos, Darcy
Barbosa da Silva. Floriano Rodrigues de Novaes Filho e
Arnaldo Marcelo Pinto; da Sra. Vera Lúcia da Silva
Rodrigues. do Sr. Jorge José da Cruz, das Sras. Maria
Iracema Gomes e Ednêia Elias Xavier e dos Srs. Silvio Soares
dos Reis. José Vasco Braga e Austregésilo Neves. usuários aa
TELEMIG. Em seguida, o Presidente informa o objetivo ca
reunião e concede a palavra aos convidados, que fazem suas
explanações e respondem às perguntas dos Deputados e dos
usuários da TELEMIG, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente tece suas considerações finais e
agradece aos convidados pela participação e pelos valiosos
subsídios trazidos à Comissão. 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. 4 de dezembro de 1996.
Marcos Helénio, Presidente - Antônio Andrace - Diniz
Pinheiro,
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo
Coelho, Sebastião Helvécio e Biiac Pinto, membros da
Comissão supracitaca. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos, infor' que a reunião se destina a apreciar a
matéria constant na pauta e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e a provada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se à fase de distribuição de pr oposições, O Presidente
avoca a si a relatoria do Requerimento n :.766/96, designa
os Deputados Anivaldo Coelho para relator dos Requerimentos
ngs 1.776 e 1.783/96; Bilac Pinto para relator dos
Requerimentos ngs 1.799. 1.802 e 1.803/96; e Sebastião
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Helvécio para relator dos Requerimentos ngs 1.804 e
1.823/96. Passa-se à fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento da Deputada Elbe Brandão, que
solicita sejam convidados os Srs. Paulo Romano e Kepler
França. respectivamente. Secretário de Recursos Hidricos do
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e professor
da Universidade Federal da Paraiba, para fazerem explanações
sobre o Projeto Agua Boa, que trata da dessalinizaçãO da
água, tornando-a potável. Passa-se à fase de discussão e

votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os

Requerimentos flQS	1.766/96 (relator: Deputado Alvaro

Antônio); 1.776/96. na forma do Substitutivo ng 1, e
1.783/96 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.799. 1.802 e
1.803/96, este na forma do Substitutivo flQ 1 (relator:
Deputado Bilac Pinto); 1.804, na forma do Substitutivo nQ 1,
e 1.823/96 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio.
ATA DA 45g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
novembro de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira. Geraldo
Rezende, Marcos Helênio e Ivair Nogueira, membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente também o Deputado
Geraldo Nascimento. Na ausência do Presidente, o Deputado
Geraldo Rezende assume a d ir eção dos trabalhos e, havendo
número regimental, solicita ao Deputado Péricles Ferreira
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. O
Presidente acusa o recebimento dos Ofícios ns 9.572. da
Fundação Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, e 241/96.
da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado
de Minas Gerais, publicados em 22/11/96 e 20/11/96.
respectivamente. Em seguida, passa-se à distribuição das
proposições. O Presidente designa o Deputado Marcos Helênio
para relatar o Projeto de Lei nQ 1.006/96 e, na ausência dos
Deputados Glycon Terra Pinto e Alencar da Silveira Júnior,
redistribui o Projeto de Lei ng 939/96 ao Deputado Péricles
Ferreira e o Requerimento nQ 1.796/96 ao Deputado Ivair
Nogueira. Prosseguindo, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra. o Deputado Marcos Helénio emite pareceres
mediante os Quais conclui pela a provação dos Projetos de Lei
ns 685/96 e 1.006/96. ambos no 2g turno, na forma proposta;
pela aprovação do Projeto de Lei ng 929/96. no lg turno, na
forma do Substitutivo nq 1, da Comissão de Administração
Pública. O Deputado Péricles Ferreira emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 939/96 na



- 49

forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Saúde e Ação
Social. Submetidos a discussão e a votação, são os pareceres
aprovados, cada um por sua vez. Prosseguindo, passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Ivair
Nogueira emite carecer sobre o Requerimento ng 1.796/96,
mediante o qual conclui pela rejeição do requerimento. Posto
em votação, é o requerimento rejeitado. 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 cia ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 cie dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair' Nogueira - Geraldo
Rezende - Jorge -annas - Elbe Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
18/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
ce Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto de
lei complementar em epigrafe modifica a Lei Complementar no
40, de 24/11/95, e dá outras providências.
Publicada em 19/11/96, a proposição tramita em regime de
urgência, devendo ser analisada em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuica, em virtude ce requerimentos
do Deputado Péricles Ferreira. aprovados em Plenário.
P reliminarmente, compete a esta Comissão o exame da matéria

quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nas sociedades modernas, a existência de múltiplos
interesses, muitas vezes contraditórios, justifica a
necessidade de um aparelho estatal complexo, voltado para _a
busca ca resolução dos conflitos decorrentes cia aplicação
das leis. A função jurisdicional do Estaco, quando exercida
com eficácia, integra um núcleo central ce atribuições, das
quais decorre a própria legitimidade do exercício do poder.
Um dos grandes desafios para o Estado brasileiro diz
respeito á busca de respostas ágeis e eficientes nas ações
voltadas para a resolução dos conflitos sociais. Sabe-se que
a morosidade da justiça, acomPanhada pela dificuldade,
es pecialmente Para os mais pobres, ce acesso ao Poder
Judiciário, muito tem COntribui qo para a descrença nas
instituições públicas.
A criação dos Juizados Especiais, regulamentados pela Lei
Federal rig 9.099. cie 29/9/95, resultou em proveitosa
simplificação dos procedimentos e agilização de todo o
processo jurisdicional. A instituição dos primeiros juizados

Li
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dessa natureza, em Minas Gerais, por meio da Lei

Complementar flQ 40. de 24/11/95. veio tornar efetiva, no
Estado, a orientação contida na legislação federal.
No projeto de lei complementar em exame são previstas

medidas que atendem ao intuito de viabilizar a expansão dos
Juizados Especiais de forma que sejam cumpridos os objetivos
descritos. Trata-se de prover os recursos materiais e
humanos necessários à implantação do novo sistema

jurisdicional
A matéria insere-se no âmbito da competência estadual e
deve ser tratada por meio de lei complementar, conforme
dispõe o art. 65. 2g, ii. da Carta mineira. A Iniciativa
do processo legislativo é privativa do Tribunal de Justiça
do Estado, representado por seu Presidente, nos termos do
art. 66. IV, da Constituição Estadual
A proposição deve ser, entretanto, objeto de algumas
modificações, para melhor atender a alguns requisitos
relativos à técnica legislativa e dar tratamento legal
adequado á questão da criação de cargos. Deve-se modificar,
por exemp lo, o art. 3Q da proposição. para aue sejam
desmembradas as cláusulas de vigência e revogatória.
Outra alteração diz respeito à c ri ação de cargos de apoio
aos Juizados Especiais. Os cargos de provimento efetivo na
estrutura da Justiça de Primeira Instância integram o Anexo
IV da Lei ng 11.617. de 4/10/94. Já os cargos de provimento
em comissão estão definidos no Anexo IV da Lei flQ 11.098, de
11/5/93. Percebe-se, de pronto, que a matéria tem sido
objeto de lei ordinária, como, aliás, determina a
Constituição Estadual. Dessa forma, não seria lógico, nem
conforme ao principio da isonomia, que a criação de cargos

destinados a compor a estrutura dos Juizados Especiais
recebesse tratamento especial, sendo tais cargos criados por
meio de lei complementar.
Outra modificação que se faz necessária diz respeito ao
mecanismo de provimento dos cargos em comissão. Como existem
dois quadros distintos de pessoal, o da Secretaria do
Tribunal e o da Justiça de Primeira Instância, deve ser
evitado o surgimento de dúvidas quanto ao universo dos
servidores que podem ser nomeados para cargos de provimento
em comissão, de recrutamento limitado. Trata-se apenasde
uma complementação do texto original, que permitirá a
operacionalização da medida proposta, sem maiores
controvérsias.
Para promover as adequações acima mencionadas,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo ng 1.
Conclusão

Em face ao exoosto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementa r ng 18/96 na forma ao Substitutivo ng 1, que

apresentamos.
SUBSTITUTIVO NQ 1

Modifica a Lei Complementar ng 40. de 24 de novembro de
1995. e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 Q - Ficam criados 28 (vinte e oito) cargos de Juiz de
Direito Substituto, a serem providos a partir de julho de
1997. para atender às necessidades de recursos numanos dos
Juizados Especiais previstos na Lei Complementar ng 40, de
24 cc novembro de 1995.
Art. 2g -Ficam criados, no Anexo IV a que se refere o art.

l Q da Lei flQ 11.617. de 4 de Outubro de 1994. 10 (dez)
cargos de Técnico de Apoio Judicial IV, de provimento
efetivo, código JPI-GS, grau superior, padrão GOl a 013, com
lotação em Belo Horizonte, e 27 (vinte e sete) cargos de
Técnico de Apoio Judicial III, de provimento efetivo, código
JPI-GS, padrão FOi a F15, com lotação em comarcas de
entrância final com 4 (quatro) ou mais Juizes de Direito.
Art. 3 - Ficam criados, no Anexo IV a que se refere o art.

l Q da Lei nQ 11.098. de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de
Diretor de Juizados Especiais, de provimento cai comissão e
recrutamento limitado, código JPI-DAS-08, padrão PJ-S02, com
lotação em Belo Horizonte, e 10 (dez) cargos de Coordenador
de Setor, de provimento em comissão e recrutamento limitado.
Código JPI-CH-AI-05, padrão 8-23, com lotação em Belo
Horizonte.
Parágrafo único - Os ocu pantes dos cargos a que se refere
este artigo serão nomeados pelo Presidente do Tribunal cc
Justiça, por indicação do Presidente cia Comissão Supervisora
dos Juizados Especiais, e escolhidos entre servidores
estáveis, titulares de cargos de provimento efetivo da
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira
Instância.
Art. 4Q - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
exercicio financeiro de 1997, crédito adicional de
R$2.798.712.52 (dois milhões setecentos e noventa e oito mil
setecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos), para
atender ás despesas decorrentes desta lei.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Leonidio Bouças -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, a proposição em tela tem
por objetivo modificar a Lei Complementar nQ 40. de
24/11/95, e dar outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/11/96, a matéria
tramita em regime de urgência e deve ser apreciada em
reunião conjunta das comissões a Que foi distribuida, em
v i rtude cie r eq uerimentos do Deputado Péricles Ferreira,
aprovados no dia 19/11/96.
Em exame preliminar, a Co rnssão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, Que
apresentou.

Cabe-nos, agora, proceder ao exame da matéria quanto ao
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mérito.
Fundamentação

A fim de situarmos nosso exame da proposição, vamos
lembrar, primeiramente, que a Lei Complementar flQ 40. de
24/11/95, objeto de alteração do projeto sob comento, dispõe
sobre o sistema dos Juizados Especiais Civeis e Criminais no
Estado. Nessa lei, estabeleceu-se o número minimo de
Juizados nas diversas comarcas: cinco, em Belo Horizonte:
dois, nas comarcas com sete Juizes ou mais; um, nas comarcas
com mais de quatro e menos de sete Juizes. No total, a Lei
Complementar fixou em 60 o número dos Juizados Especiais em
Minas. Entretanto, nesse estatuto legal, foram criados
apenas 32 cargos de Juiz de Direito Substituto para a
instalação de Juizados Especiais.
Agora, justamente para ultimar a instalação dos Juizados,

propõe-se a c ri ação de 28 cargos de Juiz Substituto, 37

cargos de Escrivão. 1 cargo de Diretor dos Juizados
Especiais e 10 cargos de Coordenador de Setor. Tais
providências, a nosso ver, são não apenas necessárias mas,
sobretudo, urgentes.
Como é ao conhecimento geral, os Juizados Especiais vêm
atender a antigas e reiteradas r ec l amações: da parte dos
jurisdicionadOS, contra a morosidade e o formalismo da
justiça; cia parte dos Juizes, contra a sobrecarga de

serviços.
Uma vez que os Juizados Especiais, por meio de
procedimentos mais flexiveis e simples, consigam resolver
com celeridade as causas de menor complexidade e valor,
pode-se esperar que a justiça comum se concentre na
apreciação dos casos mais complexos. que, assim, também
alcançarão solução com maior rapidez.
A evo l ução será lenta, evidentemente, pois a assimilação
plena de todas as inovações que caracterizam os Juizados
Especiais contidas na Lei Federal nQ 9.099, de 26/9/95.
pressupõe verdadeira mudança de mentalidade por parte dos
envolvidos com a administração da justiça - notadamente
doutrinadores. Juizes. Promotores, advogados, autoridades
policiais e litigantes.
Contudo, no plano mais imediato, é fora de dúvida que o
sucesso dos Juizados Especiais dependerá, no minimO, cia

organização de serviços próprios de secretaria e da
composição dos órgãos de conciliação, instrução e
julgamento. Por motivos óbvios, atribuir o exercicio da
competência dos Juizados Especiais aos Juizes de Direito já
titulares de varas da justiça comum, e mais, sem o
provimento cie uma estrutura administrativa minima, como está
acontecendo em diversas localidades, é frustrar de pronto as
perspectivas de êxito dos Juizados Especiais.
Em última análise, o projeto em questão vem apenas
viabilizar a instalação dos Juizados Especiais tal como
prevista na Lei Complementar ng 40. de 24/11/95. dotando-os
de um número mais adequado de Juizes de carreira e de
auxiliares para os serviços de secretaria. Cabe ressaltar
que a estrutura que se pretende criar é realmente minima,
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pois ainda será necessário o concurso de muitos voluntários,
na Qualidade de conciliadores e de Juizes leigos, e que,
para os serviços de secretaria, deverão ser realizados
convênios ou proviaenciado o remanejamerto Co pessoal
existente.

Conclusão
Pelas motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei Complementar ng 18/96 na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas. relator - Elbe
Brandão - Jorge Eduardo de Oliveira - Ajalmar Silva - Marcos
Helénio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe visa á criação de cargos no âmbito do Poder
Judiciário,
Foi a proposição submetida ao exame da Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo flQ 1, que apresentou. A seguir. a Comissão de
Administração Pública se manifestou pela aprovação do
projeto na forma oo Substitutivo ng 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 103, X. do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo a criação cc 28 cargos
de Juiz de Direito Substituto e de outros 48 cargos na
máquina administrativa do Poder Judiciário, com a finalidade
de suprir as necessidades cos recém-criados Juizados
Especiais ou Juizados de Pequenas Causas.
A proposição não encontra óbice do ponto ae vista
orçamentário. Os recursos para a execução da futura lei
originar-se-ão de crédito adicional, no valor de
R$2.798.712,52, cuja abertura é autorizada nos termos do
art. 2g do projeto. A matéria está de acordo com a
legislação sobre f inanças públicas.
Por Outro lado, entendemos que as despesas decorrentes da
proposição deverão ser amplamente suplantacas pelos
beneficios dela advindos.
Realmente, a ampliação da capacidade de atendimento dos

Juizados Especiais vai ao encontro dos anseios da sociedade,
o que pode ser corroborado pela grande demanda por esse tipo
de julgamento.
Ademais, a matéria reveste-se de grande alcance social
pois os ,Juizados de Pequenas Causas democratizam a justiça,
prop iciando o acesso de grande parcela ca população,
desprovica de recursos, àquele Poder.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno,
do Projeto ae Lei Complementar ng 18/96 na forma do
Substitutivo ng 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
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Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helénio. relator -
Leonidio Bouças - Ivair Nogueira - Ajalmar Silva.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI
No 537/95

Comissão de Política Energética. f-lidrica e Minerária
Relatório

O Projeto de Lei ng 537/95. do Deputado Paulo Piau, cria o
Programa Estadual de Conservação da Água.
Após ser analisada pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Política Energética. Hidrica e Minerária, de
Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
foi a proposição incluída em ordem do dia para apreciação
pelo Plenário.
Na fase de discussão no lQ turno, foi-lhe apresentada a
Emenda ng 3, tendo a matéria, em virtude disso, retornado a
esta Comissão para que a emenda recebesse parecer.

Fundamentação
A referida emenda, apresentada em Plenário pelo Deputado
Péricles Ferreira, reduz os recursos a serem aplicados na
proteção e na preservação das bacias hidrográficas ce 1%

para 0.5% da receita operacional das empresas

concessionárias do aproveitamento económico das águas

territoriais. Ernbasa-se a proposição na alegação de que o
valor proposto inicialmente poderia causar sérios
transtornos financeiros ás mencionadas empresas, havendo o
perigo da transferência do ônus ao consumidor final.
Entretanto, a Emenda ng 2, apresentada por esta Comissão e

que trata do mesmo tema, tem elementos de mérito que devem
ser levados em conta, para que a lei seja efetivamente
operacionalizacia e se obtenha melhor orientação das ações de
recuperação ambiental
Assim, para facilitar a consecução dosobjetivos da lei

proposta, apresentamos a Subemenda ng 1 á Emenda ng 3.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 3
na forma da Subemenda ng 1, a seguir apresentada, e pela
prejudicial idade da Emenda flQ 2.

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA Nç 3
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, as empresas concessionárias de serviços de
abastecimento de água e de geração de energia elétrica,
públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção
e na preservação ambiental das bacias hidrográficas em que
ocorrer a exploração, no mínimo 0.5% (meio por cento) do
valor total de sua receita operacional ali arrecadada.

lg - O investimento a que se refere o artigo levará em
consideração a receita operacional apurada no exercício
anterior ao da aplicação.

2g - Do montante de recursos financeiros a ser aplicado
na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um terço) será
destinado à revegetação ciliar ao longo dos trechos de
cursos de água intensamente degradados por atividades
antrõpicas.
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Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1996.
Alvaro Antônio. Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Ronaldo Vasconcel los - Anivaido Coelrio.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 490/95
Comissão de Ecucação, Cultura, Desoorto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Deus, Humanidade e LUZ flQ 0506, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
A esta Comissão compete deliberar conclusivamente sobre a

matéria no lQ turno, em cumprimento das normas regimentais.
Fundamentação

A Loja Maçônica Deus. Humanidade e Luz no 0506 é uma
entidade civil sem fins lucrativos, federada ao Grande
Oriente do Brasil e jurisdicionada ao Grande Oriente de
Minas Gerais. O art. 2g de seu estatuto a define como
instituição iniciática, filosófica, progressista,
filantrópica e evolucionista e, ainda, declara seus
objetivos, a saber: a prática desinteressada da beneficência
e o incentivo á instrução e á cultura, sempre em defesa do
aprimoramento moral, social e intelectual daqueles que são
beneficiados por ela.
A outorga de titulo declaratório de utilidade pública á
Loja em referência significa, portanto, reconhecer a
relevância de seus serviços para o bem-estar das pessoas.
Por outro lado. em virtude da existência de loja maçônica
homônima, também com sede nesta Capital, já declarada de
utilidade pública estadual e filiada á COMARB, conforme
comprova a documentação juntada ao processo, julgamos de
todo conveniente apresentar emenda c e faça constar no texto
do art. lg o laço de subordinaçã. da entidade que se
pretende beneficiar. E evidente que, em razão da adoção
dessa medida, eventuais equívocos Quanto à sua identificação
serão prontamente evitados.

Conclusão
Em face oo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 490/95 no turno. cor a Emenda ng 1, a seguir
formalizada.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. ç a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Deus. Humanidade e Luz ng 0506, f ederada ao Grande
Oriente do Brasil e com sede no Municipio de Belo
Horizonte.",
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Gilmar Macrado. relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.010/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.

Z51
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de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Hannas. tem
como objetivo dispor sobre a criação da Fundação Mineira de
Saúde da Visão do Estado de Minas Gerais - FUNVISAO - e dar
outras providências.
Publicada em 7/11/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão e às Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; compete-nos emitir
parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, nos termos do art. 195. c/c o art.
103. 1, 'a, do Regimento Interno.
Por força de requerimentos apresentados pelo autor da
proposição, aprovados em Plenário, passa o projeto a
tramitar em regime de urgência, devendo ser apreciado em
reunião conjunta das Comissões supracitadas, conforme dispõe
o art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva criar a Fundação Mineira
de Saúde da Visão do Estado de Minas Gerais - FUNVISAO -,
entidade com personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira. A instituição
atenderá às necessidades da popu l ação (sobretudo a carente)
no que diz respeito à saúde da visão, mediante o
desenvolvimento de trabalhos de acordo com os princípios e
as diretrizes estabelecidos pela Lei Federal ng 8.080, de
19/9/90, denominada Lei Orgânica da Saúde.
A criação de entidade da administração indireta do Estado

depende sempre de lei, conforme dispõe o f 4Q do art. 14 da
Carta mineira. As fundações criadas no Estado, segundo o
art. 14, SQ e 6g, da referida Carta, devem ter
personalidade jurídica de direito público e precisam ser
destinadas à prestação de serviço público Como foi exposto,
a mencionada Fundação preenche os requisitos exigidos pela
Carta mineira.
Compete ao Estado membro, no regime federativo adotado pela
Carta de 1988, atuar concorrentemente com a União no campo
da saúde da população, conforme preceitua a Lei Maior, em
seu art. 23, 11. Por outro lado, o art. 197 dessa
Constituição dispõe o seguinte:
"Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado"
Não há dúvida de que o projeto em apreço está consoante com

esse preceito, especialmente no que concerne às atribuições
conferidas pelo art. 3g do projeto em exame à instituição
que se pretende criar.
Por último, em observância ao que determina o art. 103, 1,
"a, do Regimento Interno, cumpre esclarecer que não compete
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a esta Comissão fazer reparos no projeto quanto a seu
conteúdo, tarefa a cargo da comissão de mérito.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.010/96.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio bouças - Ivair Nogueira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto em epigrafe
cria a Fundação Mineira de Saúde da Visão do Estaco ce Minas
Gerais - FIJNVISAQ - e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/96, a
proposição tramita em regime ce urgência, devendo ser
apreciada em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuida, em virtude de requerimento do autor, aprovado
em 13/11/96.
Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria. Agora, passaremos ao exame da
proposição quanto ao mérito.

Fundamentação
E mais do que notória, no Pais, a precariedade dos serviços
públicos na área da saúde, atualmente. No campo especifico
da Oftalmologia, tais serviços são, particularmente,
insuficientes para atender à imensa demanda. A titulo de
ilustração, lembramos que, segundo cacos do Ministério da
Saúde, em Minas, cerca de 160 mi) crianças têm rendimento
escolar gravemente prejudicado, são reprovadas ou, até
mesmo, abandonam a escola em decorrência de problemas de
visão.
Na Secretaria de Estado da Saúde, ganham corpo, sob a
competente e abnegada direção do Dr. Edmundo Pereira
Rodrigues, Coordenador co Centro de Referência Audiovisual
de Oftalmologia Soc

i
al, serviços diversos de atendimento a

proDemas de visão. Todavia, por enquanto, só se cuida de
problemas, e não da saúde ca visão, ou seja. o trabalho
ainda se concentra na supressão dos efeitos do dano, em vez
de priorizar a sua prevenção. O que se pretende, agora, é
criar uma unidade administrativa autônoma, especializada em
saúde da visão, com condições mais ade quadas para fazer
ampliar e evoluir o trabalho que se vem realizando.
Assim, em seu as pecto essencial, a proposição se nos
afigura oportuna e relevante para o Estado e a população
mineira.
Entretanto, em pontos diversos, parece-nos que o projeto

pode ser aprimorado e, com esse intuito, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.010/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido.
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SUBSTITUTIVO Np 1
Autoriza o Poder Executivo a instituir a F undação Mineira
de Saúde da Visão - FUNVISAO - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
nos termos desta lei, a Fundação Mineira de Saúde da Visão -
FUNVISAO -, entidade com personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa e financeira, com sede e
foro em Belo Horizonte e unidades de serviço no interior do
Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 2g - As ações_ e os serviços de saúde da visão
prestados pela FUNVISAO serão desenvolvidos de acordo com os
princípios e as diretrizes estabelecidos para o Sistema
único de Saúde - SUS. -
Art. 3o - As atividades a cargo da FUNVISAO serão
executadas, sempre que possível, por meio de parceria com
entidades e organizações da sociedade civil.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 4Q - A FUNVISAÜ terá como finalidade propor, executar
direta ou indiretamente e coordenar a política estadual de
atenção à saúde da visão.
Art. Sg - Para o cumprimento das finalidades estabelecidas
no caput do art. 4g, a FUNVISAO deverá:
1 - articular-se com órgãos e entidades públicos ou

privados, municipais, estaduais ou federais, que atuem na
área da saúde;
II - prestar serviços de assessoria em saúde oa visão, nos

aspectos técnicos, organizacionais e gerenciais, a órgãos e
entidades públicos ou privados;
III - apoiar iniciativas de interesse para a saúde da

visão, no âmbito do Estado;
IV - planejar, coordenar e executar ações assistenciais em

Oftalmologia;
V - produzir, distribuir e comercializar lentes corretivas

e demais órteses e próteses oftálmicas;
VI - definir, em caráter complementar, padrões técnicos de
equipamentos, materiais, processos e produtos utilizados na
assistência oftalmológica e na produção de órteses e
próteses oftálmicas da rede estadual do SUS;
VII - definir padrões de boa prática de serviços de atenção
à saúde da Visão;
VIII - promover o desenvolvimento e a difusão tecnológica
de modelos organizacionais e gerenciais de serviços de
atenção à saúde da visão para a rede de serviços do SUS:
IX - promover a formação de recursos humanos na área de

saúde da visão em articulação com os centros formadores
públicos ou privados, regularmente estabelecidos, bem como
desenvolver programas próprios de formação. capacitação e
educação continuada, inclusive educação à distância;
X - realizar pesquisas clinicas e epidemiológicas e
investigações sobre serviços de saúde e sobre modelos de



assistência relacionadas à saúde da visão:
XI - desenvolver tecnologias assistenciais e

organizacionais para as ações relacionadas à saúde da Visão;
xii - promover intercâmbio técnico e científico com
organizações de pesquisa ou prestadoras de serviços
localizadas no território estadual, nacional e no exterior;
XIII - desenvolver atividades educativas de caráter
preventivo junto aos diversos segmentos da sociedade,
priorizando a população escolar e os grupos de baixo nível
sócio-económico;

Capitulo III
Do Patrimônio e da Receita

Art. 6 - O patrimônio da FUNVISAO será constituído:
1 - dos bens móveis que se encontrem, na data da publicação

desta lei, sob a administração do Centro de Referência
Estadual de Oftalmologia Social da Diretoria Metropolitana
de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde;
II - dos bens e direitos que venha a adquirir ou q ue lhe

forem doados ou legados.
Art. 7g - Constituirão receita da FUNVISAO:
1 - receitas operacionais;
II - dotações orçamentárias;
III - rendas de aplicações patrimoniais;
IV - doações e legados:
V - recursos provenientes de outras fontes.

Capitulo IV
Da Estrutura Orgânica e dos Cargos

Art. BQ - A FUNVISAO terá a seguinte estrutura orgânica:
1 - Conselho Curador;
II - Presidência:
III - Secretaria de Contatos Externos;
IV - Diretoria de Administração, Finanças e Orçamento:
a) Divisão de Recursos Humanos;
b) Divisão de Orçamento e Finanças;
c) Divisão de Material e Patrimônio;
V - Diretoria de Assistência;
VI - Diretoria de Produção;
VII - Diretoria de Ensino. Treinamento e Pesquisa
Parágrafo único - A competência e a organização do Conselho
Curador e das unidades administrativas de que trata este
artigo serão estabelecidas no estatuto da FUNVISAO.
Art. 9 - O Conselho Curador, unidade colegiada que
definirá as políticas e diretrizes a serem adotadas pela
FUNVISAO, terá como membros natos:
1 - o Secretário de Estado da Saúde:
II - o Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social da

Assembléia Legislativa;
III - o Curador de Fundações da Promotoria Especializada de

Fundações do Ministério Público Estadual;
IV - o Diretor-Presidente da FUNVISÃD.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Curador será

eleito pelos seus pares.
Art. 10 - Os cargos do Quadro de Direção e Assessoramento
Suoerior da FUNVISAO serão os constantes no Anexo 1 desta
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lei.
Art. 11 - O Diretor-Presidente da FUNVISAO, com
especialização em Oftalmologia, será indicado pelo Conselho
Curador e nomeado por ato do Governador do Estado.
Art. 12 - Os cargos de Diretor da Diretoria de
Administração, Finanças e Orçamento; de Assistência; de
Produção e de Ensino, Treinamento e Pesquisa, privativos de
graduados em nível superior, terão seus ocupantes indicados
pelo Conselho Curador e nomeados por ato do Governador do
Estado. -
Art. 13 - Os cargos da estrutura intermediária da FUNVISAO.
do Quadro Específico de Provimento em Comissão, serão os
constantes no Anexo II desta lei.
Art. 14 - O vencimento dos cargos a que se referem os arts.
10 e 13 desta lei será calculado de acordo com o disposto no
art. 3g da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de 1992, e
alterações posteriores, com base nos correspondentes fatores
de ajustamento indicados nos Anexos 1 e II desta lei.
Art. 15 - O servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou
da função pública de que é detentor, acrescida de 20% (vinte
por cento) calculados sobre o vencimento básico do cargo em
comissão.
Art. 16 - O servidor que perceber remuneração com base em
vencimento de cargo ou função de direção, chefia ou
assessoramento cumprirá jornada integral de trabalho de 8
(oito) horas diárias.
Art. 17 - Os cargos do Quadro Específico de Provimento
Efetivo da FUNVISAO serão os constantes no Anexo 111 desta
lei.
Art. 18 - O regime jurídico dos servidores da FIJNVISAO será

o referido no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 10.254,
de 20 de julho de 1990. -
Art. 19 - A jornada de trabalho do servidor da FUNVISAO
será regulada pelo disposto no art. 3Q da Lei nQ 11.171. de
29 de julho de 1993.

Capitulo V
Disposições Transitórias e Finais

Art. 20 - Os servidores que, na data da publicação desta
lei, estiverem à disposição do Centro de Referência Estadual
de Oftalmologia Social da Diretoria Metropolitana da Saúde
da Secretaria de Estado da Saúde serão colocados à
disposição da FUNVISAO. desde a data da sua instituição até
o provimento do seu quadro de pessoal.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - Ajalmar Silva.
* - As tabelas dos anexos foram publicadas na edição de

4/12/96 do Diário do Legislativo.
ANEXO III

Cargos de Provimento Efetivo
(a que se refere o art. 17)
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DENOMINAÇÃO DO Ng DE VAGAS
CARGO
Porteiro 2
Recepcionista 2
Motorista 3
Auxiliar
Administrativo 5
Digitador 2
Técnico em
Contabilidade
Técnico em
Proc. de Dados
TOTAL 16

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, a proposição em
análise visa a criar a Fundação Mineira de Saúde da Visão do
Estado de Minas Gerais - FUNVISAO.
Publicado, foi o projeto, que tramita em regime de
urgência, enviado às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e a esta Comissão, para, em reunião
conjunta, delas receber pareceres.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. A seguir, a Comissão de Administração
Pública, examinando o mérito da proposição, opinou pela sua
aprovação e apresentou ao projeto o Substitutivo ng 1.
Compete, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
Como fundação pública, a entidade que se pretende criar
possui personalidade juridica de direito público, autonomia
administrativa e financeira e estará vinculada à Secretaria
de Estado da Saúde.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição em

apreço não encontra óbice à sua aprovação.
Busca-se, com a criação da FUNVISAO, maior agilidade nas
ações de saúde, na área de oftalmologia, sem que isso
signifique aumento de despesas para os cofres públicos. Pelo
contrário, o objetivo é fazer com que a Fundação seja auto-
suficiente na geração dos recursos de que irá necessitar.
mediante a prestação de seus serviços e a distribuição de
seus produtos. Assim, a FUNVISAO terá condições de exercer.
com maior eficiência, as atividades que vêm sendo
desenvolvidas pelo Centro de Referência Estadual de
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde.
Estamos apresentando uma emenda ao Substitutivo ng 1, para

sua adequação técnica, visando a introduzir a previsão dos
recursos orçamentários necessários ao funcionamento da
Fundação no exercicio de 1997. Para a abertura dO crédito
citado, o Poder Executivo utilizará, prioritariamente, os
saldos orçamentários consignados à Secretaria de Estado da
Saúde e destinados a atender aos programas e às atividades
desenvolvidas pelo Centro de Referência Estadual de
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Oftalmologia Social da Diretoria Metropolitana de Saúde.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.010/96 no lg turno, na forma do Substitutivo flQ 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para atender às despesas decorrentes da

execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial até o limite de R$1.800.000.00 (um
milhão e oitocentos mil reais), no exercício financeiro de
1997, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal no
4.320. de 17 de março de 1964.
Parágrafo único - Para a abertura do crédito especial

serão utilizados, prioritariamente, os saldos orçamentários
consignados à Secretaria de Estado da Saúde e destinados a
atender aos programas e ás atividades desenvolvidas pelo
Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde..
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - Marcos Relênio.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 412/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
412/95 tem por objetivo doar imóvel ao Município de Santo
Antônio do Monte.
Após sua aprovação no ig turno, na forma do Substitutivo ng

1, a matéria sob comento retorna a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários, conforme estabelecido pelo Regimento Interno.
De acordo com o art. 196, lg, desse mesmo estatuto,

apresentamos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
Trata a proposição de dar a necessária autorização
legislativa para que o Poder Executivo possa transferir o
domínio de bem público estadual para outra esfera de
Governo, o que ê feito atendendo à legislação aplicável à
matéria, principalmente a Lei Federal ng 4.320, de 1964. que
dispõe sobre a movimentação dos valores do ativo permanente
do orçamento público.
Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposta
contida no projeto de lei sob comento não ocasiona aumento
de despesa, nem incremento de receita no orçamento do
Estado. Ressalte-Se, ainda, que, segundo os ditames da lei
supracitada, por se tratar de alienação de bem na modalidade
de doação, a t r a nsação não será incluída na lei

orçamentária, embora provoque uma redução do ativo

imobilizado do Estado.
Resta-nos comentar ainda que, no presente caso, estamos



tratando de uma reversão, por ter sido a transação original
uma transferência de domínio com encargo, sem fixação de
prazo para o cumprimento deste, e que a Constituição do
Estado, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
determina ou o cumprimento das finalidades dos imóveis
adquiridos mediante doação municipal, no prazo de três anos,
que já se passaram, ou a sua reversão ao doador original.
Em face do que acabamos de ponderar, não encontramos óbice

do ponto de vista financeiro-orçamentário à tramitação da
matéria. Entretanto, faz-se mister apresentar emenda ao
vencido, com a finalidade de reparar erro material quando da
apresentação do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 412/95 no 2o turno, com a Emenda ng 1 ao vencido no
l Q turno, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Substitua-se no art. lQ do projeto a expressão "na Rua
Benfica Batista Braga, antiga Rua Treis" por "na Rua Benicia
Batista Braga".
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Hannas, relator - Elbe
Brandão - Ivair Nogueira - Geraldo Rezende.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 412/95

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Santo António do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Santo Antônio do Monte imóvel
constituído por terreno com área de 278m2 (duzentos e
setenta e Oito metros quadrados), lote 7 da quadra 4-A,
situado naquele município, na Rua Benfica Batista Braga,
antiga Rua Treis, no Bairro São Lucas, conforme matricula np
3.610, a fls. 33 do livro 2-H do Cartório de Registro de
Imóveis de Santo Antônio do Monte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 630/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Antônio Zanto, o Projeto de
Lei nQ 630/95 visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Fruta] imóvel que especifica.
Aprovada no l Q turno, com a Emenda no 1. vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada quanto ao mérito, no 20
turno, conforme estabelecem as disposições regimentais.
Consoante o art. 196, ã lg, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Reiteramos o parecer desta Comissão no lo turno, por
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entender que a medida proposta muito irá beneficiar a
comunidade de Fruta], uma vez que o imóvel a ser doado
possibilitará a implementação de importante projeto de
expansão urbana do município.
A matéria constante na proposição, coadunando-se com o
interesse público, atende aos mandamentos da legislação em
vigor. Constatamos que ela não ocasiona aumento de despesa
nem incremento de receita no orçamento do Estado, não
havendo, tampouco, necessidade de ser a alienação por doação
incluída na lei orçamentária. Há de se considerar ainda que,
mesmo havendo redução do ativo imobilizado do Estado, este
será compensado pelos benefícios sociais advindos da doação.
Isso posto, não encontramos óbice do ponto de vista

financeiro e orçamentário á aprovação do projeto em causa.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 630/95 no 2g turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Jorge Hannas - Geraldo Rezende - Elbe Brandão.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 630/95

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Fruta] imóvel de propriedade do Estado, situado
naquele município, na Rua São Francisco de Sales,
constituído de terreno com área de 41.702,79m2 (quarenta e
um mil setecentos e dois vírgula setenta e nove metros
quadrados), composto da quadra ng 620, conforme registro no
13.865, ficha 01 do livro ng 2 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Fruta].
Parágrafo único - O imóvel mencionado no caput deste

artigo destina-se à expansão urbana do município.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação desta
lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO
DE LEI No 919/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, acrescenta parágrafo ao art. lQ da
Lei ng 9.532, de 30/12/87.
Publicada em 20/8/96, a proposição recebeu parecer

favorável das comissões a que foi distribuída.
Durante a fase de discussão do projeto em Plenário, o

Deputado Romeu Queiroz apresentou o Substitutivo ng 1, que
foi encaminhado a esta Comissão para receber parecer, nos
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termos do art. 195. 2, do Regimento Interno.
Fundamentação

O substitutivo em análise tem por objetivo estender o
beneficio do projeto original, dirigido somente aos
Diretores de escola pública, aos outros ocupantes de cargo
público cuja nomeação obedeça aos mesmos requisitos exigidos
para aqueles servidores.
Trata-se, pois, de assegurar que todo ocupante de cargo
público comissionado cujo provimento dependa de processo
eletivo possa apostilar-se a pós o cumprimento de, pelo
menos, dois períodos integrais de exercício no referido
cargo.
A medida proposta constitui exceção à regra geral de

apostilamento aplicável aos demais servidores públicos
estaduais, que, nos termos do art. l Q da Lei no 9.532. de
30/12/87, poderão continuar percebendo a remuneração do
cargo após seu afastamento desde que o tenham exercido por
um período mínimo de dez anos.
Convém ressaltar, conforme já afirmamos anteriormente no
parecer desta Comissão sobre o projeto de lei original, que
não se trata de conceder privilégio a uma determinada
categoria de servidores, mas de dar a eles um tratamento
legal especifico e condizente com as condições peculiares a
que estão submetidos pela própria administração pública.
Com efeito, esses servidores estão sujeitos a um regime de
provimento diverso daquele adotado usualmente, dado que seus
nomes são submetidos á aprovação prévia pela comunidade e,
uma vez nomeados, exercem o cargo por um período previamente
determinado. Isso não ocorre com os demais ocupantes de
cargos de provimento em comissão, os quais são nomeados e
exonerados livremente, nos termos do art. 37, II, da Carta
Magna, por período indeterminado.
Sendo assim, exigir que esses servidores permaneçam dez
anos no cargo para obterem o direito ao apostilamer,to
equivaleria a afastar a possibilidade de alcançarem o dito
beneficio, dada a complexidade do processo de provimento de
seus cargos.
O substitutivo em análise, ao Contrário do projeto de lei
original, que beneficiava apenas os Diretores de escola
pública, estende o referido beneficio a todos os servidores
Que se enquadrarem naquela situação que especifica, mantendo
acertadamente os mesmos critérios e requisitos da proposta
anterior. O Substitutivo em tela aprimora a proposição
original, tornando-a mais justa e equilibrada, razão pela
qual consideramos da maior conveniência a sua aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo flQ 1,

apresentado em Plenário, ao Projeto de Lei no 919/96.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Durval

Ângelo - Elbe Brandão - Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.824/96

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em
análise visa a que seja solicitado o envio a esta Casa de
cópia do contrato firmado entre o Governo do Estado e o
BNDES, pelo qual ações da CEMIG são dadas em garantia para
empréstimo junto a esse Banco.
Publicada em 15/11/96, vem a matéria á Mesa da Assembléia

para que seja proferido parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Já que houve operação de crédito em que foram dadas em
garantia ações ordinárias da CEMIG, entendemos que o
requerimento em exame se justifica inteiramente, ainda que a
transação não implique perda do controle acionário da
empresa por parte do Governo Estadual.
Inicialmente devemos observar a relevância que a empresa

tem para o Estado sob o aspecto patrimonial. O ativo da
CEMIG atinge montante significativo, que é resultado da
poupança e do esforço de muitos anos da população mineira.
Também economicamente, é enorme sua importância. Desde sua
inauguração, tem levado energia elétrica às regiões mais
afastadas do Estado e garantido o fornecimento da energia
necessária para que se viabilize o aumento do parque

industrial Mineiro.
Destaque-se, ainda, que a matéria é regulada pela

Constituição Estadual, que, em seu art. 14, 4, II, exige

prévia autorização legislativa para a venda de ações
ordinárias que acarrete perda de controle acionário em
sociedades de economia mista.
Salientamos, finalmente, que o endividamento público, bem
como as operações de crédito governamentais, são igualmente
objeto de fiscalização desta Assembléia, conforme os arts.
61, IV, 74 e 161, X, da Constituição mineira.
Conclui-se, portanto, que, seja por ter sido celebrada
operação de crédito, seja por terem sido dadas ações da
CEMIG em garantia, deve o assunto ser acompanhado por esta

Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.824/96 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de dezembro de

1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José

Haue 1 sen.

TRANSCRIÇÃO

"Hospitalidade e Solidariedade*
Júlio Cláudio de Alvarenga Diniz
No dizer do ex-Ministro Camilo Penna, o mineiro foi por
muitos anos uma gente cercada por montanhas e que vivia
ouvindo dizer que ao longe havia o mar. As montanhas ainda
nos cercam, já somos freqüentadores do mar, mas conservamos
a característica básica do montanhês que é a hospitalidade.
Recebemos, e bem, todos os que aqui aportam vindos dos mais



diferentes quadrantes. Estão ai, para comprovar o que digo,
os ingleses da Mina de Morro Velho, os luxemburguenses da
Belgo-Mineira, os alemães da Mannesmann, os italianos da
Fiat, os japoneses da Usiminas, Toshiba e Cenibra, os
franceses ca Balteau, os suecos da Facit, os argentinos da
Impsa e tantos outros. Aqui chegam e conosco ajudam a
construir o progresso desta nossa Minas Gerais. Outra
característica muito nossa é a solidariedade, ao contrário
de expressões de mau-gosto, citadas por aqueles que não nos
conhecem e que informam sermos solidários apenas no câncer
ou que emagrecemos ao ver o cavalo do vizinho engordar.
Faço essas colocações porque um ou outro empresário, de
quando em vez, se queixa de que a CEMIG não faz todas as
suas aquisições de material de empresas mineiras, fato
absolutamente verdadeiro. E preciso, entretanto, lembrar que
a CEMIG é uma empresa como outra qualquer e deve satisfação
aos Seus acionistas, aos seus fornecedores e principalmente
aos seus consumidores. Como tal, tem a obrigação de ser
eficiente em suas compras para que possa atender aos Seus
clientes com energia de boa qualidade e de baixo custo.
Mesmo que não houvesse essa preocupação, e ela existe e é
determinante nos procedimentos da CEMIG, ainda assim ela
estaria limitada pela legislação que regula as aquisições
pelo setor público e pelas estatais. Há que se considerar,
também, o perfil do parque industrial mineiro, formado em
sua maioria por empresas de porte pequeno e médio e que têm
limitações técnicas em sua capacidade de produção. A
economia mineira representa, grosso modo falando, mais ou
menos 12% da economia nacional. Apesar dessas limitações,
mediante um gigantesco esforço de suas áreas de aquisições e
de engenharia, a CEMIG, obedecendo rigorosamente o disposto
na Lei no 8.666, tem conseguido, nos últimos 5 anos.
adquirir mais de 50% de todos os materiais e equipamentos de
que ela precisa em Minas Gerais.
No ano passado, por exemplo, foram adquiridos de empresas
mineiras US$111 milhões, contra US$E milhões de empresas
situadas em outros Estados ou mesmo :-a da Federação. Isto
se consegue através da publicação de editais que, sem tirar
das empresas situadas fora de Minas a oportunidade de
participar, consideram as caracteristicas de nossas
indústrias, permitindo que sua presença nas licitações se dê
em condições que elas possam atender e competir. Acho que é
isso o que os consumidores da CEMIG desejam e é o que
esperam os bons empresários mineiros. Agir de forma
diferente significaria onerar os consumidores, prestar
serviço de baixa qualidade, punir, pela ausência de lucros,
os acionistas e premiar fornecedores incompetentes."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Bilac Pinto.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 213a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Wander'ley Ávila e
Sebastião Navarro Vieira
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do Consumidor e do Deputado Marcelo Gonçalves - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Durval
Angelo e Ronaldo Vasconcel los - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): l
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado Dm15
Pinheiro; deferimento - Requerimento no 1.645/96; aprovação
na forma do Substitutivo ng 1 - 2a Fase: Palavras do Sr.

Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em lg turno, do Projeto de Lei rg 697/96; apresentação da
Emenda ng 7; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com a emenda à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 207/95:
aprovação na forma do vencido em lg turno - ENCERRAMENTO -

ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge HannaS - José Bonifácio - José Braga - Kemil Kumaira
- Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olmnto Godinho -
Paulo Piau - Paulo SchettinO - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15niin,
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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OF 1 CI OS

Do Sr. Luiz Bittencourt, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, encaminhando cópia da
Proposição ng 7.712, aprovada pelo Plenário dessa
Assembléia, solicitando desta Casa empenho junto ao
Congresso Nacional com vistas à implantação da Ferrovia
Norte-Sul e das Hidrovias do Araguaia e do Tocantins. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo o

convite para a reunião especial comemorativa dos 30 anos da
RURALMI NAS.

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da moção de
aplauso em que é distinguido o Clube de Engenharia de Juiz
de Fora por sua ação em favor da libertação de engenheiros
brasileiros sequestrados na Colômbia em 14/8/96. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Raimundo Nonato Vieira, Secretário Municipal da

Administração de Almenara, encaminhando cópia do decreto que
estabelece o estado de emergência nesse municipio em virtude
das fortes chuvas que atingiram a região. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Do Sr. Marcos Lúcio Lignani Siqueira, Superintendente da

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - STU-
BHDEMETRO -, encaminhando cópia da correspondência enviada
ao BNDES solicitando providências para o pagamento do acerto
previsto pelo convênio RFFSA-CVRD-CBTU referente a travessia
ferroviária de Belo Horizonte. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho. Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando os resultados do Termômetro de Vendas referente
ao mês de outubro de 1996.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Alvaro Azeredo e Eduardo Barbosa, Secretários da
Casa Civil e do Trabalho, respectivamente, agradecendo o
convite para a reunião especial comemorativa dos 25 anos de
fundação da Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI-MC.
Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil,
agradecendo o convite para participar da solenidade de
entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo.

ii
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CARTÕES
Do Sr. Ruy José Vianna Lage. Presidente da COPASA-MG,

agradecendo convite para a reunião especial em homenagem á
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI.
Do General-de--Divisão Walter Pereira Gomes. Comandante da
4 Divisão de Exército, agradecendo convite para participar
de evento realizado pela Casa.
Da Sra. Maria Esméria Antunes. Diretora da 9

Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano,
agradecendo a remessa da Revista do Legislativo.

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.054/96

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais do
Grupo Espírita Obreiros da Paz, com sede no Município de

Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz, com sede no

Município de ItapeCerica.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Marcelo Gonçalves
Justificação: O exercício da filantropia é necessário e.

graças às pessoas dotadas de espírito caritativo, vem se
expandindo por meio de várias entidades que a ele se

dedicam.
As obras sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz é

entidade constituída com a finalidade precípua de bem servir
as famílias carentes, procurando suprir as suas necessidades
com a distribuição de cestas básicas, roupas e calçados.
Nesse elenco de atividades sociais, inclui ainda a ajuda que
presta às gestantes, fornecendo-lhes enxoval para os recém-

nascidos.
Fica comprovado, portanto, que os moradores de Itapecerica
foram agraciados com a instalação dessa benemérita
instituição, que exerce verdadeiro apostolado com fundamento
na prática da caridade espírita.
Por se tratar de grupo assistencial que goza de elevado

conceito, merecerá, por certo, o reconhecimento dos nobres
colegas, concretizado na declaração de utilidade pública ora

proposta.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do

Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 1.055/96

Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do
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Vice-Governador do Estado, do Secretário de Estado e do
Secretário Adjunto para o exercício de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Os valores da remuneração mensal do Governador do
Estado, do Vice-Governador, do Secretário de Estado e de
Secretário Adjunto para o exercício de 1997 correspondem ao
da remuneração do Deputado Estadual, observados,
respectivamente, os seguintes fatores de ajustamento:

- 2,0 (dois virgula zero);
II - 1,5 (um virgula cinco):
III - 1,0 (um virgula zero):
IV - 0,8 (zero virgula oito).
Parágrafo único - Os valores previstos no "caput" deste
artigo serão reajustados, uniformemente, na mesma data e
percentual, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores do Estado.
Art. 2o - A remuneração mensal de que trata o artigo
anterior é constituída de Subsídios e representação, em
partes iguais.
Art. 30 - A remuneração de Secretário de Estado não será

superior á do Deputado Estadual.
Art. 4g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1996.
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio
Júlio.

REQUERIMENTOS
Ng 1.864/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
dotem as Policias Militar e Civil de equipamentos que lhes
possibilitem garantir a segurança urbana, em especial na
região do Barreiro e nas zona oeste da Capital. (- A
Comissão de Defesa Social.)
Ng 1.865/96, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja
transcrita integralmente nos anais da Casa a reportagem
"Profissão. Perigo, da jornalista Dalila Sapper, publicada
na edição de 2/12/96 do jornal "Estado de Minas. (- A Mesa
da Assembléia.)
Ng 1.866/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
dos trabalhos de extensão, em 100km, da rede elétrica em
zona rural do Município de Espinosa.
NQ 1.867/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ã execução
dos trabalhos de extensão da rede elétrica no perímetro
urbano do Município de Rio Pardo de Minas. (- Distribuídos à
Comissão de Política Energética.)
Ng 1.868/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
liberação de recursos para aquisição de equipamento para a
Fundação Hospitalar Nossa Senhora ae Santana, no Município
de Montezuma. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.
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NQ 1.869/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
realização de obras de canalização de água potável nas
localidades que menciona, no Município de Cristália. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.870/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
construção de barragem no córrego Agua Clara, no Municipio
de Cristália.
Ng 1.871/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
construção de barragens nas localidades de Córrego de
Piteira, Muquém e Bananal, no Municipio de Rubel ita.
NQ 1.872/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
construção de barragens em comunidades do Município de
Taiobei ras.
NQ 1.873/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
perfuração e à instalação de poços artesianos em localidades
do Municipio de Taiobeiras. (- Distribuídos à Comissão de
Política Energética.)
Ng 1.874/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de ponte sobre o rio
Veados, no Município do Botumirim. (- Anexe-se ao
Requerimento nQ 937/95.)
Ng 1.875/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao calçamento de ruas em bairros do
Município de Espiriosa. (- Anexe-se ao Requerimento n
1.058/96.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Dinis Pinheiro.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Deputado Marcelo Gonçalves.

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

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente Wanderley

Ávila, senhores membros oa Mesa, Deputadas e Deputados, não
poderia privar o ouvido parlamentar ce nosso Presidente
Wanderley Ávila de ouvir minha fala nesta tarde. Com  muita

humildade, dirijo-me a V. Ex. e aos demais colegas.
Srs. Deputados. vim a esta tribuna para ceixar registrado

nesta Casa um acontecimento muito importante, julgo eu.
ocorrido nesta manhã, quando a Comissão de Administração
Pública desta Casa reuniu-se, em caráter público, atendendo
a um convite deste Deputado, para discutirmos um assunto de
suma importância para a estabilidade do povo mineiro e para
a segurança das familias do nosso Estado. A essa reunião
compareceram diversas autoridades, representantes maiores da

Polic i a Militar, da Policia Civil. Sub-Secretários e



Deputados. Chegamos á ConClusão, ou melhor, chegou à
Conclusão este Deputado de que, na verdade, há solução para
o nosso Estado, mas, na realidade, atravessamos uma das
fases mais criticas da história co povo do Estado de Minas
Gerais, no que se refere á instabilidade, no que se refere à
insegurança, no que se refere à opressão, no que se refere
ao índice de criminalidade gerados, evidentemente, pela
situação caótica, pela situação adversa ao social, pela
injustiça, pela iniqüioade que campeia em nosso Estado
mineiro, um dos exemplos ce toco o nosso Pais, o que nos faz
clamar a Deus por misericórdia.
Nessa reunião, discutiu-se o salário dos militares. E,

para tristeza de todos nós, depois de pesquisas acuradas e
sérias, todos tivemos a documentação cabal de que a policia
brasileira interna é uma das mais mal pagas do mundo,
equiparando-se, apenas, ao Paraguai e a alguns paises da
África, razão pela qua l os apologistas de extremos
contrarios, examinando a situação caótica, são defensores da
extinção total das Policias Militar e Civ . e favoráveis a
que se arme a população, o cidadão, incentivando-os e
instigando-os à criação de policias particulares, o que
identificamos como anarquismo ou ideal corporativista de
Karl Marx, que a história nos mostra ser negativo.
O que fazer? Solucionar o problema. Mas como solucionar o

problema? Que problema? O problema social grave, o problema
grave do pecado, porque mexe até com o coração de Deus. Está
escrito em Malaquias, o Profeta dos Ministros - Malaquias é
o Profeta dos políticos, interessante isso -. que Deus será
testemunha veloz contra a nação, contra o povo que retém,
que detém o salário do trabalhador diarista. E salário vem
do vocábulo sal. Salário significa uma remuneração
es pecifica que dá, no mínimo, para morar, comer e vestir.
Isso nós não vemos. Não vemos com o povo brasileiro,

porque não vemos com os exemplos co povo brasileiro. Temos
um paradigma de iniquiaade, ou seja, um modelo, um arquétipo
de injustiça ao contemplar um policial civil, um policial
militar recebendo um salário miserável de R$280,00 por mês,
ainda com descontos sobre o salário inicial, descontos. Pais
de familia, obrigados a pagar aluguel, obrigados a pagar a
assagem de ônibus, porque, certa feita, a SETRANSP, não
fazendo caso ca necessidade do povo e cia dificuldade e
opressão em que vivem aqueles que são encarregados da
segurança, negou-lhes o passe gratuito. Essas pessoas, aqui
na Capital mineira, esses Cidadãos, irmãos, encarregados cia
segurança do Estado de Minas Gerais, recebem, de saída, no
momento em q ue recebem o distintivo, ainda que não o saibam,
ainda que enganados por uma esperança utópica no coração,
recebem a insegurança de uni salário Opressor, ce um salário
indigno, Que naca mais é co que uma vergonha, do que a
exp r essão de ignominia para as autoridades, para o povo ce
Minas Gerais, e portanto, para mim e para você que está me
ouvindo, para todos nós. E um absurdo. Como pode alguém
receber uni salário desse?
Esteve em nosso gabinete - quero registrar desta tribuna -
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uma pessoa que conheço há longo tempo, casado, carcereiro,
rapaz de integridade, de vida ilibada, porque é um cristão
exemplar. Ele me mostrou, com lágrimas nos olhos - porque o
pobre fala com clamor. Solicitando a um amigo um empréstimo.
dizia: está aqui. Deputado, meu salário. Ele me chamou de
Pastor. Vi o salário liquido daquele carcereiro, que é pai
de três filhos e paga aluguel - R$ 1 40,00 . Esse moço que

recebe isso, senhores, vai deixar entrar a droga nas
penitenciárias. E possível dizer que ele é corrupto?
Corrupto, eu diria. éV. Exa., ou somos nós, que permitimos
uma injustiça dessas. E uma imoralidade. O Pais não dá certo

por causa disso.
O que alega o Estado? O Estado alega que não temos

condições. O Estado está quebrado. O Governador está
demitindo, está incentivando o processo de demissão
voluntária. E verdade, o Estado está quebrado. Não por culpa
do Governo que está ai, mas por culpa de nossa ganância. de
nossa cegueira, de nossa idolatria. Vou explicar por que, e
já lhe passo a palavra, nobre Deputado. O Estado está
demitindo, por exemplo. Nós sabemos que um Estado como o
nosso, com as dimensões geográficas e populacionais aue
temos. Sr. Presidente, ainda é deficitário de funcionários.
Não dá para atender à demanda. O Estado não tem recursos
para pagar os funcionários. Não tem por quê? Porque não os
arrecada como deveria. Por exemplo, cobra impostos de quem
não podia cobrar, de pequenos empresários. Se as companhias
mineradoras que exploram o subsolo do Estado de Minas
Gerais, por exemplo, pagassem o que é normal, o Que é quase
uma convenção internacional. pois 80% do subsolo pertencem
ao Estado, à União, se recolhessem aos cofres públicos. Nôs
proibimos os jogos. Sou um Pastor, não vou jogar, tomar
dinheiro dos Outros. Sou um cristão. Está escrito: "Viverás
do suor do teu rosto. Mas nem Deus proíbe certas
iniciativas. Os ricos daqui, os turistas, vão jogar em Las
Vegas. Fiz uma viagem com a minha esposa, recentemente, num
navio português, e, quando ele se afastou um pouco da costa,
todo mundo foi jogar, e o Governo de Portugal taxa. Cidades
como Poços de Caldas, cidades da Estação das Águas, o nosso
cassino da Pampulha. deixam de arrecadar para os cofres
públicos. O Governo poderia ter um controle sobre aqueles
que fazem isso, porque o jogo iníquo existe. Na verdade,
haveria aumento de arrecadação para o nosso Estado, e tudo
isso aconteceria, nobre Deputado, se o nosso Governo, se nós
entendêssemos e fôssemos até contra essa lógica humana, que
é irracional, e priorizássemos o homem, o indivíduo. Em
primeiro lugar, o homem. Com isso, veríamos,

conseqüentemente, uma policia vocacionada. Ainda assim, a
nossa policia é considerada uma das mais honestas e
competentes do Pais. Nem se pode comparar com a do Rio.
Embora receba 1/3 do que recebe a policia do Espírito Santo,
ainda é melhor. Basta, chega de iniquidade.
Acreditamos no bom senso de cada parlamentar para

sensibilizar aqueles que têm competência para isso e para se
alinhar na vanguarda, a fim de mudar essa situação, em prol,
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não digo especificamente da classe policial, mas de todos,
porque todo o Estado sofre com isso, porque insegurança gera
doenças, gera estresse, gera úlcera, gera angústia.

E nós estamos assim. Não adianta dobrar o contingente. E
necessário, no mínimo, dobrar os salários e partir para uma
justiça séria, para uma distribuição equânime das nossas
riquezas, sobretudo naquelas áreas tão importantes, como é a
da segurança.
Cedo a palavra a um colega por quem tenho uma admiração

muito especial, pela sua representatividade, porque
representa a Polícia Civil e a segurança do nosso Estado com
muita probidade, o nosso companheiro Paulo Schettino, um dos
exemplos de humildade, de competência e de caráter.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Muito obrigado
pela concessão deste aparte, nobre companheiro Raul Lima
Neto. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo por
suas colocações. Fico muito feliz, porque o que V. Exa.
explanou, da tribuna, nós temos dito desde o dia em que
adentramos esta Casa: a Polícia de Minas Gerais, tanto a
Civil quanto a Militar, é muito boa, mas, infelizmente, os
seus vencimentos estão muito aquém do necessário. Sabemos
que, no geral, os funcionários públicos de Minas também têm
um salário muito pequeno. E claro que o Governo tem
dificuldades. Principalmente depois do advento do Plano
Real, a situação do Caixa do Estado não dá margem para
resolver isso de uma hora para a outra. Mas há necessidade
de se investir em segurança pública, como eu tenho dito,
porque senão vai chegar um dia em que teremos problemas
seriissimos nessa área. O funcionário da segurança pública,
o policial civil, o policial militar é completamente
diferente, Deputado, de outro funcionário, porque este
presta relevantes serviços - sabemos disso -, mas tem o seu
horário de trabalho, tem tudo padronizado. O policial, às
vezes, sai de casa e nem volta; não tem hora nem dia.
Quero parabenizá-lo e acho que a posição de V. Exa. é a

mais correta possível, porque há necessidade de se investir
em segurança pública, antes que seja tarde demais. Muito
obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Quero agradecer, ao nosso
companheiro Paulo Schettino sua participação e dizer mais
uma coisa interessante. Alegamos que o Estado não tem
recursos, porque é verdade, e essa é a alegação de todos, no
Estado. Fez-se uma vaquinha", num bairro, recentemente,
para comprar uma viatura policial, que custa em torno de
R$16.000,00. Mas o Governo, o PROER, comprou mais de 1.600.
O Governo Federal gastou R$38.000.000.000,00 para salvar
banqueiros, sendo que alguns deviam estar na cadeia. Onde
está a verdade? A verdade vai prevalecer um dia. Oramos para
que haja mudança no nosso Pais e estamos enfileirados na
oração e na participação ativa com o nosso corpo, porque
cremos que nada oculto não venha a ser revelado. A solução
virá com a revelação da justiça e o exercício da eqüidade.

Registro as minhas palavras, aqui, dizendo que existe um
decreto-lei, da época do Governo Hélio Garcia, q ue concede
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um acréscimo de 40%, por conta da periculosidade e da
insalubridade, a diversos funcionários públicos, o qual foi
negado à Policia Civil e à Militar, sob a alegação de que a
função não comporta periculosidade. Que alegação Está na
Constituição do Estado, e o Banco do Brasil, pasmem, rejeita
seguro de militares, porque os tem como pessoas cujo
trabalho é considerado de alta periculosidade. E nem mesmo
esse acréscimo de 40% lhes é concedido.
Vamos fazer, agora, uma emenda à Constituição do Estado -

e creio que V. Exa. vai compor comigo -, para que se mude
esse artigo, a fim de que os militares também recebam esse
acréscimo, por periculosidade e insalubridade.
Essas são as minhas palavras. Aproveito a oportunidade

para parabenizar todos que participaram da reunião,
especialmente o Deputado Ajalmar Silva, que a presidiu com
muita capacidade, com muita propriedade. Muito obrigado a

todos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, registro, com alegria, da tribuna desta
Casa, a inauguração, nesta segunda-feira. da TV Contagem.
Trata-se de um acontecimento de expressão, porque, apesar de
ser Contagem o segundo município em população no Estado de
Minas Gerais, com mais de 500 mil habitantes, não dispunha
de um sistema próprio de comu ni cação. Não temos uma rádio

localizada no município e nem tínhamos um sistema
televisivo. Com a inauguração da TV Contagem, os fatos do
município serão vistos por sua população, permitindo que se
crie uma consciência em r e l ação aos problemas municipais.
Agora, talvez, consigamos fazer um debate democrático,
amplo, sobre a real situação do Município de Contagem, sobre
os rumos da política, sobre a cultura, sobre os anseios do
seu povo.
Quero também deixar uma felicitação especial a toda a

equipe que possibilitou a instalação da TV Contagem, a seus
proprietários, jornalistas e técnicos que estão assumindo
esse grande desafio. Achamos que essa noticia merece todo o

destaque possível.
Inicialmente, a TV terá uma transmissão de três horas

diárias, dedicadas a noticiário e informações do municipio,
podendo, posteriormente, ser ampliado esse horário.
Como representante do Município de Contagem, faço, com

alegria, esse destaque positivo.
Aproveitando meu pronunciamento, gostaria de comentar a

entrevista publicada, hoje, no jornal "0 Tempo', com o Sr.
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo. Queremos, ao
mesmo tempo, dizer que esse órgão de imprensa, recém-criado
na Capital mineira, está inovando em muitas questões
relativas à comunicação. Primeiramente, trata-se de um

jornal em que está manifesta a preocupação com um noticiário
analitico, interpretativo, por parte dos jornalistas que

escrevem suas páginas. E, também, um jornal que se destaca,
desde o seu inicio, pela imparcialidade e pela seriedade com
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que trata a noticia.
Como destaque desse trabalho, hoje, vemos publicada a

entrevista com o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo,
que passamos a comentar. O Dr. Eduardo Azeredo, num grande
rasgo de clarividência, descobriu qual é o grande problema
de Minas Gerais: o problema dos R$12.000.000.000,00 da
divida, o problema de salários atrasados, do 13 salário não
pago, o problema de não se colocarem em prática as
audiências públicas municipais, o problema do desencontro
dentro do Governo. Assim ele resume tudo isso: o problema é
que há mal-intencionados e pessimistas em Minas Gerais. A
grande conclusão sobre a crise de Minas Gerais, pelas
próprias palavras de seu Governador, é o pessimismo. Talvez,
se inventássemos umas pílulas de otimismo, a serem
ministradas diariamente aos servidores públicos estaduais
que estão com seus salários atrasados, resolvêssemos o
problema do poder aquisitivo dos servidores, inclusive dos
desta Assembléia, que, também, há dois anos, não vêem, não
enxergam aumento salarial em seus contracheques.
Interpretando as palavras do próprio Governador, se

distribuíssemos algumas pílulas de otimismo para os milhares
de participantes das audiências públicas regionais e estes
as tornassem, poderiam enxergar hospitais que foram
priorizados em alguma audiência pública estadual, estradas
pavimentadas, universidades, escolas, saneamento básico, que
foram as prioridades do orçamento. Então, o problema é de
pessimismo. Na Assembléia, ao se discutir o orçamento,
deixa-se de lado as audiências públicas regionais e ioga-se
por terra tudo que o povo definiu.
Quem sabe, também, interpretando as palavras do

Governador, diante do problema da fome, da moradia, da
reforma agrária, se déssemos para os setores envolvidos
pílulas de Otimismo, o problema poderia ser resolvido?
Mas o Governador não fica só aí. Ao diagnosticar o

problema do Estado de Minas Gerais, conseguiu, em outro
rasgo de clarividência, identificar que não é só no PT que
se encontram pessimistas. Eles estão na Prefeitura de Belo
Horizonte, em setores do Governo, no seu próprio partido, o
PSDB. Existem pessimistas, Srs. Deputados, entre vocês, que
são a base de sustentação do Governo. E. ainda, precisando
encontrar os bodes-expiatórios para a incompetência de um
Governo que não consegue responder às questões básicas. Ele
descobre que também na imprensa existem setores pessimistas.
Então, senhores jornalistas, acho que a solução é

colocarmos óculos cor-de-rosa e tomarmos a pílula do
otimismo do Governador, para enxergarmos uma nova Minas
Gerais. A nova Minas Gerais do 'Robin Hood', aquela Que foi
propagandeada, que já fez a distribuição de renda como um
oásis, uma ilha, neste grande Brasil com tantos problemas.
Um oásis no Real, que não tem problemas de desemprego e de
miséria social.
Acho que esse é o problema de Minas Gerais. Nas palavras

do próprio Governador: são os pessimistas. Mas, não
contente, demonstra, também na sua entrevista uma compulsão
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para ser um Fujimori, pela forma que trata os Deputados.
Inicialmente, encaminha um projeto para esta Casa. E os
jornalistas perguntam se o Governo não vai negociar ao
encaminhar um projeto de lei. Ele declara que não, disse que
não haverá negociação. De inicio, diz que o projeto não tem
o que mudar. Está bem feito, é correto e não tem muito o que
alterar. Já coloca, de alguma forma, um projeto q ue tem que

passar pelo crivo dos Deputados. E acredito que não seja o
Sr. Governador, acreditando na subserviência de alguns
Deputados que dirão "amém, sim senhor" e nada vão enfrentar
para modificar e discutir esses projetos apresentados no
afogadilho. no apagar das luzes do encerramento dos
trabalhos legislativos, quem encaminha esses projetos, mas,
sim, seus assessores.

E. mais ainda, outra pérola desse desejo compulsivo de ser
um Fujirnori se revela quando fala das audiências públicas
regionais e diz que quem errou foram os Deputados. A
Assembléia fez mal feito. Erraram porque fizeram o
levantamento do desejo e não o processo de prioridade.
Começa atacando o Poder Legislativo de forma mentirosa,
porque vemos esse desejo, essa compulsão ao autoritarismo.
Todos se lembram de que a regulamentação das assembléias

regionais foi feita pelos três Poderes, quando assinaram
pelo Poder Legislativo, o Presidente Agostinho Patrús. pelo
Poder Judiciário, o Desembargador-Presidente Márcio Aristeu
e, pelo Poder Executivo, o Governador Eduardo Azeredo. Se
houve erro, não se pode culpar somente a Assembléia
Legislativa. O correto seria dizer: erraram os três Poderes.

Mas, por causa do erro, mesmo sabendo que se tem
R$38.000.000.00 para serem distribuídos pelo orçamento
participativo. estamos vendo que bancadas estão desprezando
as propostas aprovadas, fazendo conchavos e acordos para
colocarem outras que não foram aprovadas. Agora, estamos
vendo o Governador do Estado responsabilizando os Deputados
Estaduais pelos erros e equívocos do orçamento.
Estamos deixando bem claro que essa entrevista tira o véu

de uma cara, de um rosto democrático, meigo e agradável do
Governador, e mostra a face real do tucanato do poder, que é
uma face de continuidade e de autoritarismo que queremos
aqui registrar. No final, como a viúva traida, o Governador
reclama das ligações do Presidente Fernando Henrique Cardoso
com o chefe maior dOS peemedebistas. Newton Cardoso. Reclama
e lamenta o papel figurativo e decorativo que os tucanos de
Minas Gerais têm no encaminhamento das questões nacionais.
Ou, melhor ainda, a renegociação da cívica, que está sendo

feita em outros Estados, mostra que a maioria aos
governadores, inclusive o Governador do Espirito Santo, do
PT, tem mero papel decorativo. São manipulados pelo projeto
neoliberal. que deixa o seu rastro de desemprego, deixa o
seu rastro de mercado marginal e informal de trabalho, deixa
o seu rastro de miséria e o sucateamento do serviço público.
Queremos, ao fazer um registro positivo da imprensa, tanto
da inauguração da TV Contagem, do lançamento do Jornal 'O
Tempo", destacando, na entrevista desse jornal. a
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contribuição Que a imprensa traz para o processo
democrático, ao divulgar, ao anunciar, ao aproximar e ao
tornar publicas as questões que ocorrem, inclusive, em nível
do próprio Poder Legislativo. Registramos, também, o
autoritarismo de plantão, não só em nível federal. mas.
também. em nível estadual . E essa ent revista não deixa
dúvida, não havendo necessidade ee ser um especialista para
fazer uma exegese dela, mostrando, claramente, o
autoritarismo Que nos ronda cada vez mais. Esperávamos que o
Poder Legislativo pudesse ter uma força maior e valer-se
dessa força, impondo-se, enquanto Poder, para forçar o
diálogo, para forçar a negociação. Infelizmente, não
assistimos a isso. Estamos assistindo á suDmissão, ã
subserviência e ao entreguismo.

Acredito que, daqui a cinco ou dez anos, a população
agradecerá uma atitude como essa, quando virmos o
sucateamento do serviço público. Os servidores pÚDlicos
estaduais também devem agradecer aos Deputados Estaduais,
porque essa subserviência realmente leva a um nivel de
empobrecimento e prejuizo na qualidade de seu trabalho e do
atendimento ao público. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roanldo

Vasconce lios.
O Deputado Ronaldo Vasconce1los - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, assessores, pessoas presentes na
galeria e imprensa, gostaria de parabenizar o ilustre
Presidente Fernando Henrique Cardoso por ter tomado a
decisão de prorrogar, por mais um ano, a isenção de
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -
sobre as compras de veículos para serviços de táxi, em

todo o Brasil, de 31/12/96 a 31/12/97.
Lembraria ás Deputadas e Deputados q ue o IPI incide, hoje.

em torno de 30% sobre o custo do carro. Portanto, os quase
200 mil motoristas de táxi do Brasil poderão adquirircarros
novos, até o final de 1997. com a isenção total desse
imposto. Gostaria, então, de parabenizar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Em 1997, serão realizados dois
grandes eventos em nosso Pais. Um desses eventos será o
Fórum das Américas. que será realizado em Belo Horizonte.
cuando Chefes de Estado, parlamentares e empresários de
todos os paises da América Latina virão a Belo Horizonte
participar desse encontro, que irá estudar e determinar a
ouestão do comércio na América Latina. Assim sendo, os
motoristas de táxi poderão, com seus novos carros, ae acordo
com essa determinação federal, servir bem ás pessoas que
estarão em Belo Horizonte participando do evento.
Teremos, no Rio de Janeiro, no mês de março, o encontro

denominado Rio Mais Cinco, quando todas as entidades
ambientalistas governamentais e não governamentais irão
discutir as deliberações aa Rio 92, que tratou, com muita
competência, a questão ambiental no nosso planeta, em 1992.
na cidade do Rio de Janeiro. Agora, cinco anos depois, em
março de 1997, aquelas mesmas entidades, os mesmos Governos
do mundo inteiro farão uma avaliação caquilo que se tornou
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realidade na questão ambiental, a partir da realização da
Rio 92. Mais uma vez, em outra cidade brasileira, os
motoristas de táxi atenderão às pessoas que virão ao Brasil
participar desse grande encontro. Poderão atendê-las com
mais conforto, usando carros novos, que serão adquiridos com
mais facilidade, porque o Governo Federal resolveu isentá-
los, totalmente, do pagamento do IPI sobre os carros novos
adquiridos até 31/12/97, possibilitando a r enovação das

frotas e, conseqüentemente, trazendo mais segurança e
conforto aos passageiros, movimentando a indústria
automotiva brasileira e gerando novos empregos. Portanto.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, além de fazer um veemente
apelo, gostaria de apresentar, nesta tarde, um requerimento
a esta Casa, a fim de que o Governo do Estado, juntamente
com a Secretaria da Fazenda, participe também da vontade
política do Presidente Fernando Henrique Cardoso, dando uma
isenção completa aos motoristas de táxi de Minas Gerais,
além de aumentar ainda mais esse incentivo, através de um
desconto de 18% relativo ao ICMS, o que resultaria numa
economia de quase 50% na compra dos carros. Sei que na
Secretaria da Fazenda impera ainda uma mentalidade
fiscalista, não por parte do Secretário, do Secretário
Adjunto ou dos seus assessores. No entanto, no corpo de
funcionários daquela Secretaria, há uma mentalidade
fiscalista, que nos entristece, pois não permite que esta
Casa trabalhe com mais competência na área da legislação
tributária. Para não ficar somente no apelo veemente e no
discurso aqui, nesta Casa, apresento, formalmente, um
requerimento ao Governador do Estado, para que ele se

posicione a respeito dessa questão importante não só para os
motoristas de táxi, mas, também, para a questão do turismo,
que tanto defendemos nesta Casa.
Acho importante que haja manifestação expressa, pública e

determinada do Governo, para que este beneficio, essa
iniciativa do Governo Federal seja mais implementada ainda.
em Minas Gerais.
Minas está em posição de vanguarda em relação a outros

Estados. Devemos levar para a reunião do Conselho Nacional
Fazendário - CONFAZ -, essa vontade do Governo de Minas de
ajudar na geração de empregos, na questão do turismo, na
segurança e no conforto dos usuários de táxi.

E lógico que esse benefício poderia ser constante, já que,
nesta Capital, em 1997, vamos realizar o Fórum das Américas.
e no Rio, vamos realizar o encontro Rio mais Cinco, ao mesmo
tempo que, Belo Horizonte faz seus cem anos.

Por isso, f aço esse requerimento e o entrego formalmente à
Casa, fazendo um apelo para que a Secretaria da Fazenda
esqueça um pouco da sua mentalidade fiscalista, que, na
verdade, atravanca o desenvolvimento. Esperamos que o
Secretário da Fazenda e o Governador do Estado assinem
convênios com a União e com os outros Estados, permitindo o
incentivo aos motoristas de táxi do nosso território. Muito

obrigado.
* - Sem revisão do orador.



2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a l Fase ca Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
expediente aa próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 42a Reunião Ordinária.
do Projeto de Lei ng 1.008/96, do Deputado Alvaro Antônio, e
dOS Requerimentos ngs 1.843/96, do Deputado Luiz Antônio
Zanto, e 1.855/96. do Deputado Simão Pedro Toledo (Ciente.
Publique-se.); e pelo Denutado Marce'o Gonçalves -
falecimento da Sra. Zulmira dos Santos Nogueira, em Pedro
Leopoldo (Ciente. Oficie-sei.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento ao Deputaao Dinis Pinnero,

em que Solicita seja anexado ao Projeto de Lei nQ 556/95 o
Projeto de Lei nQ 888/96, por identidade de matéria. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XIII do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento ng 1,645/96, da Comissão deAdministração
Pública, em que Solicita seja encaminhado á Secretaria da
Educação pedido de informações sobre o relatório da Comissão
ce Sindicância i nstalada para apurar irregularidades no
Instituto de Educação de Minas Gerais e nas Escolas
Estaduais Luiz Peça nh a e Presidente Kennedy, bem como sobre
as providências aue estão sendo tomadas ie)o órgão para
sanar as falhas que teriam sido Constatadas. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma ao
Substitutivo no 1. Que apresenta. Em votação, o
Substitutivo. Os Deputados q ue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento rig 1.645/96 na forma oo Substitutivo ng 1.
Oficie-se,

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

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

da reunião os Projetos de Lei ns 516/95. 1.006 e 1.017/96.
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
r ealizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei
Complementar no 18/96 e o Projeto de Lei ng 471/95, que
foram apreciados na reunião extraordinária realizada hoje
pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
LGi no 697/96, da Comissão Especial Que Dispõe sobre a
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Propaganda e a Publicidade dos órgãos Públicos e das
Entidades sob o Controle Direto ou Indireto do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 a 3, que apresenta. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com
a Emenda no 4, que apresenta, e pela rejeição das Emendas

nQS 1 a 3. da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ngs 3, da Comissão de Justiça, 4, da Comissão de
Administração Pública, e 5 e 6, que apresenta, e pela
rejeição das Emendas nos 1e 2, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 7 AO PROJETO DE LEI No 697/96
Suprima-se do "caput" do art. 2g a expressão "direta ou

indiretamente".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Segundo as melhores regras da hermenêutica,

onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete
distinguir.
Assim, quando o art. 2Q estatui que são vedadas a
propaganda e a publicidade que caracterizam promoção pessoal
de autoridade ou de servidor público, já ficam abrangidas na
proibição todas as hipóteses de promoção pessoal de agente
público.
Daí resultar claro que a expressão "direta ou
indiretamente" nada acrescenta à norma em questão, podendo,
até mesmo, dificultar a sua interpretação.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Romeu Queiroz, que recebeu o ng 7. Nos termos do 2Q cio
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública,
para receber parecer.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 207/95, do
Deputado Ibrabim Jacob, que dispõe sobre os critérios para a
cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito. A
Comissão de Administração Pública opina pela a provação do

projeto na forma do vencido em lg turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 207/95 na forma
do vencido em iQ turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 5. às 9 horas. nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
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reun ão.

ATA DA 153a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência do De p
utado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei Complementar nQ 18/96; a provação na forma do
Substitutivo no 1 Discussão. em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 471/95; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Wancenley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Antônio
Júlio - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro António - Anderson Adauto - Ariivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo : Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarüinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - Kemil Kumaira - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria
Olivia Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min.
a lista de comparecimento r egistra a existência de número
regimental. Declaro aberta a r eunião. S0 ,1 a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2?-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunin anterior

LA

- A Deputada
leitura da ata
restrições.

lê PARTE
Ata

Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
da reuniã: anterio, que é aprovada sem

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ns 516/95, 1.006 e
1.017/96, em virtude de sua a preciação na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 turno. CO roeto cc
Lei Complementar no 18/96, do Tribuna cc Justiça. Que
modifica a Lei Complementar ng 40. de 24/11/95, e dá Outras
providências liispõe sobre o Sistema de juizados especiais
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civeis e criminais e dá outras providências). A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma
do Substitutivo ng 1, Que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo ng 1. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade como art.
263 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-
Ia responderão "sim"; os que desejarem rejeitá-la
responderão "não'. Antes, a Presidência lembra ao plenário
que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto
de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder

à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
- Respondem 'sim' á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Wanderley Avila - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Almir
Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüiniO - Ivo José
Jairo Ataíde - João Batista de Oliveira - João Leite -

Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 40 Deputados. Não
houve voto contrário. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno,
o Projeto de Lei Complementar nQ 18/96 na forma do
Substitutivo ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 471/95, do
Deputado Arnaldo Penna, oue autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao MuniCipiO de Senhora de Oliveira. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto.(- Pausa.) Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram.PauSa.

Aprovado. A Comissão de Redação.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje.
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 154a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1996
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Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palav r as co Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em lç turno, do Projeto
de Lei flQ 388/95; a p rovação: votação da Emenda ng 1;
aprovação; votação da Emenda nQ 2; rejeição - Discussão, em
1 Q turno, do Projeto de Lei ng 536/95; aprovação com as
Emendas nQS 1 e 2 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémoo AHoise
- Maria José Haueisen - Ermano Batista - António Júlio -
Âilton Vilela - Ajalrnar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro António
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Wiison Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 201h15min.
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 'eitura
(12 2t2 (12 riir,i.5n anterior

ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
diSCuSsão e a votação da matéria constante na Pauta.

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

as seguintes matérias: Projetos de Lei ngs 516/95, 1.006/96
e 1.017/96. apreciados na extraordinária de ontem á noite;
Projeto de Lei Complementar no 18/96 e Projeto de Lei n
461/95, apreciados na extraordinária de hoje, pela manhã; e
Projetos de Lei nos 207/95 e 697/96, apreciados na ordinária
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de hoje.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - votação , em lQ turno, do Projeto de Lei
ng 388/95. do Deputado Almir Cardoso, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária
opinou por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou por sua aprovação com a Emenda ng 1, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto a
Comissão de Agropecuária, que opina pela rejeição da Emenda
nQ 2. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se
encontram.(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda ng 2,

que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
388/95 com a Emenda ng 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei nQ 536/95. do
Deputado Ronaldo Vasconceilos, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de faróis durante todo o dia para os
veículos automotores que transitarem em rodovias estaduais.
O parecer da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade
do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de
Defesa Social opina pela aprovação do projeto com as Emendas

flQS 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas ns 1 e 2,
da Comissão de Defesa Social. Em discussão. o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ns 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em lgturno. o Projeto de Lei no 536/95 com as Emendas ngs 1
e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Cumprido o
objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
S. ás 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 noras, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 374 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e seis de novembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Saia de Reuniões
da Mesa da Assembléia os Deputados Maria osé Haueisen,

Wancierley Avila, Ibrahim Jacob. Ermano batista e Antônio
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz. Glycon
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Terra Pinto, Geraldo Rezende e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental a Presidente. Deputada Maria José
Haueisen, declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião
anterior é lida e aprovada. Isto posto, a Presidente informa
Que, nos termos do art. 3Q, III. da Lei ng 11.815, de
24/1/95, e do 6 4o do art. 2p da Resolução nQ 5.143. de
22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar processos de
prestação de conta da aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da palavra o
Deputado Glycon Terra Pinto, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos processos das
seguintes entidades: Associação Comunitária dos Moradores de
Goiabeira, Associação dos Moradores e Proprietárias da
Comunidade da Flora, Creche Menino Jesus, Associação de
Moradores do Bairro Alto Vila Nova, Associação dos Moradores
do Bairro Vila Dourada. Prefeitura Municipal de Dom Joaquim,
Fundação Cultural e Artística do Município de Itabirito,
Associação de Desenvolvimento da Região do Pindorama, Obras
Passionistas São Paulo da Cruz, Clube Atlético Mineiro,
Associação dos Artesãos Nossa Senhora do Rosário, Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Vargas, APAE
de Resende Costa, Prefeitura Municipal de Jeceaba,
Associação do Bairro Cruzeiro, Lar Imaculada Conceição, Ação
Social da Paróquia cio Verbo Divino, Grupo de Desenvolvimento
Comunitário Portofirmense, Associação Municipalista do Bem-
Estar e Expansão Social de Barbacena, Centro de Assistência
e Promoção Social, Prefeitura Municipal de Além Paraiba,
Sociedade Beneficente Anália Franco, Associação Comunitária
dos Amigos de Cachoeira do Gibão. Associação Comunitária de
Amparo ás Crianças Carentes do Bairro São Bento, Associação
Comunitária de Amparo às Crianças Carentes do Bairro São
Bento. Associação Comunitária da Comunidade de Azurita,
Associação Comunitária de Amparo ás Crianças Carentes do
Bairro São Bento. Caixa Escolar Presidente Artur Bernardes,
Associação de Pais e Mestres dos Nadadores do Uberlândia
Tênis Clube, Centro Evangélico de Reabilitação e Trabalho
Orientado. Associação Comunitária dos Bairros Unidos.
Associação de Moradores do Bairro Planalto, Associação dos
Moradores das Fazendas Santa Rosa, Volta Alegre. Campo Novo
e Lagoa Andrade, Conselho Comunitário Menino Jesus de
Rubelita, Caixa Escolar Belchior de Faria, Prefeitura
Municipal de Alto Rio Doce, Associação Esportiva e
Comunitária do Conjunto Henrique Sapori, Núcleo Assistencial
do Limoeiro. Associação de Moradores e Proprietárias de
Imóveis do Bairro Floresta, Liga Esportiva Gimírinense,
Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição. Caixa
Escolar Coronel Tinõ, Associação Pró-Melhoramento do Bairro
do Conselho. Clube de Serviços dos Amigos do Bairro da Grota
e Adjacências, Núcleo Comunitário dos Amigos do Vale da Boa
Esperança e Adjacências, Núcleo Comunitário para o Progresso
de Lavras. Prefeitura Municipal de Santa Rita da Itueto,
Associação Comunitária dos Moradores de Ribeiro Junqueira,
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Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Regina Coeli,
Conferência São Geraldo Magela - SSVP. APAE de Perdões.
Creche Ninho, Associação de Desenvolvimento Comunitário de
São Pedro dos Ferros. Hospital Nossa Senhora Auxiliadora,
Hospital Santa Rita, Prefeitura Municipal de São Sebastião
do Maranhão. Sociedade Legionárias do Bem, Associação
Comunitária dos Moradores de Goiabeira, Associação
Comunitária de Barro Abreu, Associação Mineira de Defesa dO
Ambiente. Loja Maçônica Voluntários da Perfeição ng 109.
Movimento de Recuperação de Vidas O Bom Samaritano.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila, 1Q-vice-Presidente. e Ermano Batista, 4Q-Secretário.
Eles emitem seus pareceres, mediante os quais concluem pela
aprovação das matérias. Submetidos a discussão e votação.
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares. convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e

encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 2 de dezembro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila
Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Erniano Batista - Miguel
Martini - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Marcos Helênio.
ATA DA 2g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
AS quatorze noras e trnta minutos do dia doze de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala oas
Comissões os Deputados Hely Tarquinio (substituindo o
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do Bloco
da Maioria). Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas,
membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Marcos Helénio,
Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado Antônio
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB) e Hely
Tarqijinio (substituindo o Deputado Carlos Pimenta, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), mernoros da
Comissão de Defesa do Consumidor; Miguel Martini. Anderson
Adauto (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Liderança do PMDB). Jorge Hannas (substituindo
o Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL) e Marcos Helênio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Encontra-se presente, também, O
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Relênio, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Hely Tarqüinio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
registra a presença dos Srs. Júlio César Martins Siqueira.
Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de
Estado da Saúde, e Carlos Alberto Pereira Gomes. Diretor da
Reprodução da FUNED, e os convida a tomar assento à mesa.
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Ato Continuo, solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda
à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei nQ 2.147/94,
que contém o Código Sanitário. O relator conclui pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 2 e pela
prejudicial idade do Substitutivo flQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta cinco propostas
de emenda. Fazem uso da palavra os Deputados Anderson
Adauto, Miguel Martini e Hely Tarquinio. O Presidente
encerra a discussão e submete a votação o parecer do
relator, Deputado Jorge Hannas, salvo as propostas de
emenda. A Presidência esclarece que têm direito a voto só os
membros da Comissão de Saúde e Ação Social. O parecer é
aprovado por unanimidade. Após, a Presidência submete a
votação as propostas de emenda, que receberam os ns 1 a 5,
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, Sobre as quais o
relator se manifestou favoravelmente; as referidas propostas
são aprovadas. Ato continuo, a Presidência suspende a
reunião para que o relator elabore nova recação do parecer.
Reabertos os trabalhos, a Presidência registra o quorum
inicial e consulta os membros da Comissão de Saúde e Ação
Social se a nova redação do parecer está de acordo com o
aprovado pela Comissão. Não havendo discordância, fica
aprovado o projeto na forma do Substitutivo nQ 2. com as
Emendas nos 1 a 5, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e
fica prejudicado o Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. A seguir, o Deputado
Marcos Helênio passa a Presidência ao Deputado Miguel
Martini e apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados os Srs. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
Secretário de Estado da Saúde; Cacilda Oliveira,
representante da Associação Brasileira de Engenheiros
Sanitaristas BH-ABES -; Temstocles Marcelo Neto, Diretor do
SINDSAUDE; Maria Elizabeth Dias, professora do Departamento
de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFMG;
Cláudio Sérgio Romano, representante do Colegiado dos
Secretários Municipais de Saúde -COSEMS -; Antônio Joaquim
Fernandes, Coordenador do PRDCDN-MG, e Carlos Henrique de
Melo, Técnico da Fundação Nacional de Saúde, para discutirem
o Projeto de Lei no 2.147/94, que contém o Código Sanitário.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento pelas três
Comissões, por unanimidade. Relator na Comissão de Defesa do
Consumidor, o Deputado Marcos Helênio solicita prazo
regimental o que é concedido pelo Presidente. Nada mais
havendo a ser tratado, o Deputado Marcos Helênio retoma a
direção dos trabalhos, agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, determina a lavratura da ata, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
João Leite - Antônio Andrade - Jorge Hannas - Carlos
Pimenta.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
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POLÍTICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho, Elbe
Brandão e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado
Almir Cardoso, por indicação aa Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Âilton Vilela e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo numero
regimental. o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio Que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir, em
audiência pública os Deputados Federais Carlos Melles e
Padre Roque; os Srs. David Lawrence Hathaway, da Assessoria
de Serviços a Projetos de Agricultura Alternativa; Adriano
Campoliria de Oliveira Soares, engenheiro agrônomo da Rede de
Intercâmbio de Tecnologia Alternativa, e .José Maria Santos.
Diretor ao Sindicato aOS Trabalhadores Rurais de Visconde do
Rio Branco, os quais irão discutir o Projeto de Lei
Complementar ng 1.457/96. a chamada Lei de Cultivares, do
Governo Federal, em tramitação no Congresso Nacional, e
esclarece que, logo após, será apreciado o Requerimento ng
1.800/96. do Deputado Gil Pereira. Os convidados tomam
assento á mesa, e, a seguir, a Presidência registra a
presença dos Srs. Luis Domingos, do Centro de Documentação
Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -: Breno de Mello Silva,
Coordenador do Programa de Recursos Genéticos do Centro de
Tecnologia Alternativa - CTA -; José Janser. Assessor do
Departamento de Política Agrícola da FETAEMC: Edmar Gadelha,
da Rede de Intercâmbio de Tecnologia Alternativa; Ricardo
Ferreira Ribeiro. Assessor da Comissão Pastoral da Terra -
CPT-MG ; e as Sras. Marilda Quintino Magalhães. do Conselho
Indigenista Missionário - Leste. e Marcilia Madalena
Pontelo. do Sindicato dos Trabalhadores de Assistência
Técnica e Extensão Rural - SINTER-MG. Após, o Presidente
procede à leitura do 'fax enviado pelo Deputado Federal
Carlos Melies, informando da impossibilidade de estar
presente nessa audiência pública. Em virtude de o autor do
requerimento que suscitou esta reunião. Deputado Almir
Cardoso, não estar presente. o Deputado Paulo Piau tece as
considerações iniciais. A seguir, a Presidência passa a
palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto em
pauta. Passa-se á fase de debates. conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, a Presidência apresenta

requerimento em que solicita seja enviado oficio ao
Presidente da Câmara dos Deputados solicitando a prorrogação
do prazo de apreciação do Projeto de Lei nQ 1.457/96. que
trata da proteção de cultivares, de forma a permitir maior
discussão do problema com a sociedade, em particular, com
representantes das Assembléias Legislativas dos Estados
produtores de grãos no Pais. A Deputada Elbe Brandão assume

a Presidência: submetido a votação, o requerimento é
aprovado. Após, o Deputado Paulo Piau reassume a direção dOS
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trabalhos e deixa de apreciar a matéria constante na pauta
por falta de "quorum". Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos convidados, dos demais
participantes e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinho -

Almir Cardoso.
ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte e sete de novembro de mil
novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados João Leite, Leonidio Bouças, Hely Tarqüinio,
Antônio Roberto e José Braga, membros da Comissão
supracitada. Estão também presentes os Deputados Sebastião
Costa, Geraldo Nascimento, Elbe Brandão, Ailton Vilela,
Ajalmar Silva e Marcos Helênio. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto q ue proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. D
Presidente informa que sobre a mesa encontra-se oficio do
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de
Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo - SINDEESS -, datado
de 19 de novembro. denunciando abusos, irregularidades e
perseguições por parte da direção do Hospital Nossa Senhora
do Carmo, localizado em Coronel Fabriciano, e solicitando a
apuração das denúncias e que se tomem as providências
cabíveis; e oficio do lo-Secretário desta Assembléia,
enviando cópia do relatório final dos trabalhos da comissão
especial constituída para implantar, no Estado, a Plataforma
de Ação. documento reivindicatório resultado da IV
Conferência Internacional da Mulher. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. João Batista
dos Mares Guia. Assessor do Governo para Assuntos de Reforma
Agrária; a liderança do Movimento dos Sem-Terra no Estado de
Minas Gerais; o Sr. Paulo César Camargos, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arinos; a Sra. Maria
Aparecida de Jesus. Vice-Prefeita eleita do Município de
Arinos; a Sra. Maria Antônía Costa Nogueira, Diretora do
Departamento de Política Agrária da FETAEMG; e o Sr. Alvimar
Ribeiro dos Santos, representante da Comissão Pastoral da
Terra em Minas Gerais, e a apreciar o Requerimento no
1.832/96, do Deputado João Batista de Oliveira, q ue solicita
a manifestação do Governo de Minas em favor do
reconhecimento, pela União, da jurisdição no Pais da Corte
Internacional de Direitos Humanos. O Presidente designa o
Deputado Antônio Roberto para relator do Requerimento n
1.832/96 e lhe indaga se se encontra em condições de emitir
seu parecer. O relator emite parecer pela aprovação do
requerimento. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Na seqüência, o Deputado João Leite passa a
Presidência ao Deputado Antônio Roberto e apresenta
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requerimento solicitando a sua ind i cação para participar do

3g Fórum Nacional das Comissões Legislativas de Direitos
Humanos, a realizar-se nos dias 6 e 7 de dezembro, em
Brasília. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Antônio Roberto retorna a Presidência ao Deputado
João Leite, que procede à leitura de requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita sejam convidados
os Srs. JuliãO César Batista de Sales, Prefeito Municipal de
Pedro Leopoldo; Mércia Caldas Carvalhaes, Juraci Toledo
Laender e José Ilhotar Borges, Diretora-Geral. Presidente e
Diretor Tesoureiro, respectivamente. da APAE de Pedro

Leopoldo. e Simone Ma r ia Beliezzia do Carmo. Promotora da
Comarca de Pedro Leopoldo, para falarem a respeito de
irregularidades na APAE de Pedro Leopoldo. A Presidência
convida a compor a mesa os Srs. João Batista dos Mares Guia,
Paulo César Camargos e Maria Antônia Costa Nogueira e

informa que os outros convidados não compareceram. O

Presidente agradece a presença de representantes dos

Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Tarumirim.

Tumiritinga, Paracatu, João Pinheiro, Unai. Carmo do
Paranaiba e Lagoa Grande, do Diretor do Pólo Regional
FETAEMG - Noroeste, do Diretor do Pólo Regional FETAEMG -

Vale do Rio Doce, e de representantes de vários

acampamentos. A Presidência tece comentários sobre o
requerimento que motivou a presença dos convidados e passa a
palavra, pela ordem, aos Srs. João Batista dos Mares Guia.
Paulo César Camargos e Maria Antónia Costa Nogueira. Após a
explanação dos convidados, o Presidente abre a fase aos
debates. Fazem uso da palavra os De putados José Braga, Elbe
Brandão e Hely Tarqüinio. o Sr. João Batista dos Mares Guia.
a Sra. Maria Antônia e os Deputados Ajalmar Silva. Antônio
Roberto, Leonidio Bouças e Marcos Helênio. conforme consta
nas notas taquigráficas. Após os debates. o Deputado Hely
Tarqüinio apresenta requerimento em que solicita seja feita
visita à Fazenda Rancharia. no Municipio de Armas, para
verificar o conflito envolvendo os trabalhadores sem terra
naquela região. Colocado em votação , é o requerimento

aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente

agradece a presença dos Deputados e dos convidados.

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Belo Horizonte. 4 de dezembro de 1996.
João Leite. Presidente - Hely Tarçüinio - José Braga -

Antônio Roberto. - . -
ATA DA 50 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e sete de novemoro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna. Durval
Angelo e Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar
Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a finalidade da reunião é
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apreciar a matéria da pauta. O Presidente comunica o
recebimento de ofícios do Sr. Luiz Carlos Zuk, lo Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná; e
dos Srs. Antônio Xavier da Costa, Áureo Darly Heringer,
Nílson Werner e Sérgio Breder, Prefeitos Municipais de
Caparaô, Manhumirim, Alto Jequitibá e Manhuaçu,
respectivamente (publicados no 'Diário do Legislativo" em
21/11/96). O Presidente passa á la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Nessa ocasião são apresentados requerimentos do
Deputado Raul Lima Neto, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão com convidados que
menciona, com a finalidade de se discutir a possibilidade de
pagamento aos policiais civis e militares do Estado do
adicional de periculosidade; e do Deputado Durval Angelo, em
que solicita a realização de reunião com os convidados que
menciona, a fim de se discutir proposta de unificação dos
Tribunais de 25à Instância no Estado de Minas Gerais.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Presidente informa o recebimento
de requerimento do Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Miguel Martini, em que,
atendendo a requerimento do Deputado Marcos Helénio,
solicita, nos termos regimentais, seja constituída uma
Comissão Especial para acompanhar o processo de negociação
salarial dos funcionários do BEMGE, do BDMG e do CREDIREAL
com a direção dessas instituições e com o Governo Estadual.
Tendo sido o requerimento despachado pelo Presidente da Casa
a esta Comissão, nos termos da Deliberação da Mesa ng 761, o
Presidente designa o Deputado Durval Angelo para acompanhar
as negociações. O Presidente passa à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia e concede a palavra ao Deputado Arnaldo Penna,
que procede à leitura do seu parecer, em 2 g turno, sobre o
Projeto de Lei no 829/96, do Deputado Bonifácio Mourão. O
relator, em seu parecer, opina pela aprovação do Projeto de
Lei no 829/96. Na fase de discussão, o Deputado Durvai
Angelo solicita vista do parecer, e seu pedido é atendido
pelo Presidente. Na 3a Fase da Ordem do Dia, que compreende
a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, após serem submetidos
a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei nos
925/96, que recebeu do relator, Deputado Carlos Murta,
parecer pela aprovação em 20 turno, na forma do vencido em
lo turno; e 957/96, que recebeu da relatora. Deputada Elbe
Brandão, parecer pela aprovação. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Jorge Eduardo

de Oliveira - Elbe Brandão - Durval Angelo.

2
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ATA DA 589 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quatorze horas e quinze minutos do dia três de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Gilmar Machado, Ivair
Nogueira, Elbe Brandão e Jorge Hannas (substituindo os dois
últimos aos Deputados Péricles Ferreira e Clêuber Carneiro,

por ind i cação das Lideranças do PSDB e do PFL,
respectivamente) membros da Comissão supracitada. 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.
Na ausência dos relatores das matérias constantes na pauta.
Deputados Clêuber Carneiro. Alencar da Silveira Júnior e
Péricles Ferreira. o Presidente redistribui 05 projetos e
designa os Deputados Jorge Hanflas para relatar o Projeto de
Lei nQ 412/95. Ivair Nogueira para relatar o Projeto de Lei
nQ 630/95 e Elbe Brandão para relatar o Projeto de Lei
Complementar nQ 19/96. Prosseguindo, passa-se à 2 Fase da

Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Jorge Hanflas emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação, no 2g turno.
do Projeto de Lei ng 412/96 com a Emenda ng 1 ao vencido no
lg turno e o Deputado Ivair Nogueira emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 630/95. Submetidos a discussão e a votação, são os
pareceres aprovados. Em seguida, a Deputada Elbe Brandão
emite parecer mediante o qual conclui pela a provação do

Projeto de Lei Complementar ng 19/96 no 1Q turno. Durante a
discussão do parecer, o Deputado Gilmar Machado solicita
vista da matéria, a qual é deferida pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agracece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a se realizar amanhã. da
4/12/96, às 14h15min. para apreciar o Projeto de Lei
Complementar nQ 18/96, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Elbe Brancão - João Leite
- Jairo Ataide - Alencar da Silveira Júnior.
ATA DA Sig REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ivo José. Ronaldo
Vasconcellos e Antônio Roberto, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Alberto Pinto
Coelho. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por finalidade discutir assuntos de interesse da Comissão.

Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Nesta oportunidade, o
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Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputaco
Ronaldo Vasconceilos e. atendendo a solicitação aos membros
da Comissão, apresenta requerimento em que pede seja enviado
oficio ao Presidente da República manifestando o apoio desta
Casa ao Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental
da Pampulha, elaborado pela Prefeitura Municipal ce Belo
Horizonte. Que será objeto de análise, entre os dias 4 e 15
de dezembro, por técnicos da instituição japonesa Overseas
Economic Cooperation Fund - OECF - e do Governo brasileiro,
para fins de financiamento externo para sua implementação.
Pede, ainda, seja dada ciência ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte do teor do requerimento. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1996.
IvO José, Presidente - Ronaldo Vasconcel los - Antônio

Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 894/96

Comissão ce Educação. Cultura. Desporto e Turismo e aze
Relatório

De autoria do Deputado Rémolo Aloise. o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Fundação de Apoio ã Cultura. Ensino. Pesquisa e Extensão de
Alfenas - FACEPE -, com sede no Município de Alfenas.
Publicado, foi o projeto distribuico ã Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade.
Cabe-nos, agora, deliberar sobre a matéria rio ig turno,
conforme o disposto no art. 104. 1. 'a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade a que se refere a proposição tem como objetivo
prestar serviços de assistência pedagógica, didática,
cultural e esportiva a instituições públicas ou p"ivadas.
estimular e desenvolver a pesquisa cientifica, promover a
concessão de bolsas de estudo, além de gerenciar atividades
de prestação de serviços na área de saúde, no âmbito
hospitalar, ambulator'ial. laboratorial e de produção e
distribuição de produtos farmacêuticos.
Em vista da relevância das atividades desenvolvidas pela
FACEPE, julgamos oportuno o acolhimento do projeto de lei em
análise.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

894/96 no lQ turno, na forma original
Sala cas Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Ailton Vilela, relator.

PARECER PARA 0 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR NQ 18/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Tribunal oe Justiça, a proposição em tela

dispõe sobre a criação de cargos no Poder Judiciário.

No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, para receber
parecer para o 2g turno.

Fundamentação
A proposição cria cargos de Juiz de Direito para atender às
necessidades dos Juizados Especiais e cargos no Quadro d
Servidores da Justiça de Primeira Instância.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a medida não
encontra óbice do ponto de vista orçamentário, estanco
prevista no projeto autorização para abertura de crédito
adicional no valor de R$2.798.712.52. para atender às

despesas com a execução da futura lei.
Por outro lado, a ampliação dos JuizadoS Especiais coaduna-
se com os interesses da sociedade devido ao grande número de
pessoas que acorrem à Justiça de Primeira Instância. A
proposição reveste-se oe grande alcance social, pois
democratiza a justiça, permitindo o acesso a ela de grande
contingente carente da nossa população.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno,

do Projeto de Lei Complementar nQ 18/96 na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 4 de dezempro de 1996.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Elbe Brandão. relatora -
João Leite - Jairo Ataide.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Np 18/96

Modifica a Lei Complementar n 40. de 24 de novembro de
1995, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam criados 28 (vinte e oito) cargos de Juiz de
Direito Substituto, a serem providos a partir de julho de
1997, para atender às necessidades de recursos humanos dos
Juizados Especiais previstos na Lei Complementar nQ 40. de
24 de novembro de 1995.
Art. 2g - Ficam criados, no Anexo IV a que se refere o art.
lg da Lei nQ 11.617, de 4 de outubro de 1994. 10 (dez)
cargos de Técnico de Apoio Judicial IV, de provimento
efetivo, código JPI-GS, grau superior, padrão GOl a G13, com
lotação em Belo Horizonte, e 27 (vinte e sete) cargos de
Técnico de Apoio Judicial III. de provimento efetivo, código
JPI-GS, padrão FOi a F15, com lotação em comarcas de
entrância final com 4 ( quatro) ou mais Juizes de Direito.
Art. 3Q - Ficam criados, no Anexo IV a que se refere o ar:.

1Q da Lei no 11.098, de li de maio de 1993, 1 (um) cargo de
Diretor de Juizados Especiais, de provimento em comissão e
recrutamento limitado, código JPI-DAS-08, padrão PJ-S02, com
lotação em Belo Horizonte, e 10 (dez) cargos de Coordenador
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de Setor, de provimento em comissão e recrutamento limitado,
código JPI-CH-AI-05, padrão B-23, com lotação em Belo
Horizonte.
Parágrafo único - Os ocupantes dos cargos a que se refere

este artigo serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, por indicação do Presidente da Comissão Supervisora
dos Juizados Especiais, e escolhidos entre servidores
estáveis, titulares de cargos de provimento efetivo da
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira
Instância.
Art. 4 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
exercício financeiro de 1997, crédito adicional de
R$2.798.712,52 (dois milhões setecentos e noventa e oito mil
setecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos), para
atender às des pesas decorrentes desta lei.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 902/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 902/96, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a entidade
Assistência Evangélica Social, com sede no Município de
Caratinga, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 902/96
Declara de utilidade pública a entidade Assistência
Evangélica Social, com sede no Municipio de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Assistência Evangélica Social, com sede no Município de
Carat i nga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 926/96
Comissão de Redação

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no
926/96, que declara de utilidade pública o instituto de Ação
Social - Amor e Obras, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i l. do Regimento interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 926/96
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Social -
Amor e Obras, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
de Ação Social - Amor e Obras. com sede no Municipio de Belo

Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Sebastião Helvécio.



BELO HORIZONTE, SABADO, 7 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 214a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Pres i aènca ao Deputado Rémolo Aloise
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições:
Requerimentos ns 1.876 a 1.881/96 - Requerimentos ao
Deputado Ihrahim Jacob e do Colégio de Lideres -
Comunicações: Comunicação do Deputado Alberto Pinto Coelho -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado,
Leonidio Bouças e Ermano Batista - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
Ia Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação
Apresentada - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Ibrahim Jacob; encaminhamento à Comissão de Administração
Pública - Requerimento do Colégio de Lideres; deferimento -
Requerimento nQ 1.589/96; aprovação - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Registro de presença - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em lg turno. Cc Projeto de Lei ng
919/96; discursos dos Deputados Maria José Haueisen e
Ajalmar Silva: questão de ordem: prosseguimento do discurso
do Deputado Ajalmar Silva: discursos dos Deputados Marco
Régis, Gilmar Machado. Leonidio Bouças. Marcelo Gonçalves e
Ciêuber Carreiro: votação do Su pstitutivo nQ 1: aprovação -
Questões de ordem: chamada para recomposição de "quorum";
existência ce número regimental para discussão - Discussão,
em ip turno, do Projeto de Lei nQ 959/96: a presentação ce
Emendas ns 7 a 19; da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.010/96;
discurso do Deputado Jorge Hannas: - Discussão, em lQ turno.
do Projeto de Lei ng 901/96; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Macnado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo
JOSé - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Harinas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Olirrto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles



1•

Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson

Trôpia.
ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Rêrnolo Aoise) - As 14h15min, a

lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

restrições.
Apresentação de Proposições

O Sr. presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente-
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 1.876/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com
vistas à criação de mais uma vara na Comarca de Porteirinha.
Ng 1.877/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com
vistas à criação de mais uma vara na Comarca de Janaúba.
Ng 1.878/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com

vistas à c ri ação da Comarca de Mato Verde. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)
No 1.879/96. do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que conceda isenção total de ICMS para os taxistas na compra
de veiculo novo no período de lQ/1/97 a 31/12/97. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
NQ 1.880/96, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam tomadas providências para a execução do Decreto ng
34573, de 4/3/93, que regulamenta a Lei no 10.745, de
25/5/92. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.881/96, do Deputado Gilmar Machado, em que pede seja
solicitada ao Presidente do IPSEMG cópia do relatório final
da Comissão Instituída para Proceder aos Estudos Necessários
Visando ao Melhor Aproveitamento dos Imóveis do IPSEMG. (- A
Mesa da Assembléia.)- São também encaminhados à Mesa
requerimentos do Deputado Ibrahim Jacob e do Colégio de

Lideres.
COMUNICAÇÕES

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Alberto Pinto Coelho.

Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
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Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias.
seremos breve, porque acho que todo mundo quer ver esse
projeto votado rapidamente. A Deputada Maria José Haueisen
já externou o posicionamento tia nossa bancada. Queremos
explicar que alguns Deputados se encontram em comissões,
porque, no mesmo horário que estamos no Plenário, as
comissões estão discutindo projetos de interesse do Estado,
que foram enviados pelo Governador e que têm de ser votados
em regime de urgência, como alguns projetos que estão sendo
debatidos. neste instante, sobre as isenções, para se
adequarem á Lei "Kandir, aprovada pelo Congresso Nacional.
Essa é a razão pela qual alguns Deputados estão ausentes.
Eu, inclusive, participo desse debate e, ao mesmo tempo em
que tenho que falar aqui, tenho que retornar para o outro
debate.

Como membro da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, compete a mim orientar e conduzir o
trabalho da bancada, nas matérias referentes a esses
assuntos. A bancada, discutiu conjuntamente essa q uestão, e
as pessoas que acompanharam as discussões nas comissões
viram o nosso posicionamento. Nesse ponto, acho que o
Deputado Ajalmar Silva se confundiu. A primeira comissão a
qual o projeto é distribuído é a de Constituição e Justiça.
Depois é que chega à comissão da qual ele é Presidente. Na
primeira comissão, o Deputado Anivaldo Coelho, como relator.
já externou a idéia da bancada como um todo, que era a
favor.
Queremos alertá-lo a respeito dessa forma de tramitação,
para que não paire nenhuma dúvida. E fundamental o processo
de apostilamento, como também é necessário que esta Casa
vote uma modificação no processo de eleição de Diretor. Não
é possível convivermos com o fato de os candidatos à direção
serem impedidos de fazer sua campanha. Algumas pessoas foram
punidas por tentarem divulgar seu trabalho. Como os
eleitores vão conhecer os candidatos, sem que eles falem
sobre aquilo que estão fazendo ou pretendem fazer? Isso
precisa ser modificado com urgência. Precisamos dar
tranquilidade ás pessoas para disputarem uma eleição. Se as
eleições que disputamos obedecem a regras, por que isso não
pode acontecer no caso cas eleições ce Diretores? Tivemos
vários problemas nesse sentido, em Uberlândia. Precisamos de
regras claras oara que todos possam, com tranqüilidade,
fazer suas campanhas.
Queremos, também, o empenho de todos os Deputados no final
deste ano, quando da votação do orçamento, para que possamos
fazer um grande debate que garanta, no orçamento, recursos
para o reajuste ao salário dos servidores para o ano de
1997. Os servidores não podem mais passar um ano inteiro sem
reajuste. Esperamos que os Deputados tenham interesse em
garantir o reajuste dos funcionários para o ano que vem.
Para encerrar, queremos dizer que, quando o projeto voltar
as comissões, estaremos novamerte examinando, com a maior
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velocidade possível e, também, com o maior cuidado possivel,
para que não venhamos a sofrer prejuízos relativamente a
modificações em alguns artigos que possam surgir. Esperamos,
com certeza, ter esse projeto votado em 2g turno para que,
em redação final, seja rapidamente enviado ao Palácio, e.
até o final deste mês, seja sancionado para a regularização
da situação de todos os Diretores, porque, entendo que, a
partir do processo de eleição, os Diretores têm aumentadas
suas responsabilidades, porque a eles comoete receber e
gerir recursos e mais uma série de outras coisas. E a
sobrecarga é extremamente elevada, sendo mais do que justo

que eles tenham uma compensação por esse trabalho. Muito

obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio
Bouças.
O Deputado Leonidio Bouças - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, compareço a esta tribuna, e é uma pena que
tenhamos, neste momento, poucos Deputados no Plenário, para
discutir um problema ce enorme importância. Hoje, pela
manhã, tivemos a reunião da Comissão Conjunta de
Constituição e ,Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para discutir modificações na lei chamada
"Minas por Minas, também denominada de Robin Hood. Agora.
através dessa modificação, a lei passa a ser denominada
Robin Hood II". Na Comissão, reunidos na parte da manhã,
das 9 horas ás 12 horas, discutimos a lei que trata da
redistribuição da quota de 25% do ICMS pertencente aos
municípios. Hoje, tivemos condições de fazer um debate
profundo, o que não foi feito no ano passado. quando aquela

lei ingressou nesta Casa.
Só agora as preocupações começam a aparecer, depois oue OS
municípios vêm sentindo a grande perda na sua arrecadação,
principalmente as chamadas cidades médias e grandes de Minas
Gerais. E esse 'Robin Hood II, que até tenho denominado de
filho bastardo de "Robin Hood vem prejudicar ainda mais as
cidades médias e grandes de Minas Gerais. Mas não é para
beneficiar as cidades pequenas. Ai é que está o grande
engano, porque, na verdade, o Governo Estadual está chamando
as cidades médias e grandes para socorrerem a instalação dos
municípios recém-emancipados. Quem vai pagar a conta são as
cidades- pólo. E ainda há mais: um erro que muitos não estão
percebendo; não são somente as cidades-pólo; são as cidades
que ainaa detêm urna certa capacidade Ce investimento que
estão agora tendo reduzidas a zero ou a próximo de zero a
sua capacidade de investimento. E essa perda da capacidade
de investimento vai vir para bancar a instalação das novas
Câmaras de Vereadores, das novas Prefeituras. São 97
municípios criados sem que o Estado tenha condições de
ajudar em nada na sua implan tação. Ao contrário do Governo
Federal, que tem impedido, a todo custo, a emancipação de
Estados, no Brasil, porque ele seria obrigado a arcar,
durante cinco anos, com a consolidação desses Estados, o

Estaoo de Minas Gerais, que não tem capacidade de
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investimento, que já tem todos os seus recursos
comprometidos com a folha de pagamento e com o pagamento de
dividas, vai, agora, tirar a capacidade de investimento das
cidades que ainda têm investido em Minas Gerais.
Poderíamos dizer do nosso contento nessa reunião de hoje,
porque o Secretário José Militão, também Deputado a esta
Casa, e o Secretário-Geral José Henrique Portugal, pelo
menos na Comissão, se disseram propensos a aceitar a
discussão dos critérios que estão sendo colocados na Lei
Robin Hood.
Imaginem os senhores que, quando essa lei chegou à

Assembléia Legislativa. no ano passado, o projeto original
do Governador pregava uma cota mínima de 1%, a ser
distribuída a todos os municípios mineiros de forma igual. E

houve uma mexida tal, aqui, na própria Assembléia, que
elevou essa cota mínima a 5,5%, em 1996. Em 1997, ela seria
de 4,6%, para chegar ao ano 2000 com 3,89%. E. agora, por
meio desse Robin Hood II", dessa modificação proposta, o
Governo quer que a cota mínima chegue a 6.21% e que a cota
VAF, que é o Valor Adicionado Fiscal, que mede a atividade
econômica do município, seja reduzida de 13% para 4,4%, em
1998, até chegar ao ano 2000 com 4,5%. Isso, meus amigos, é
um crime, porque não temos nenhuma contrapartida dessa perda
de investimentos, dessa perda de recursos.
O Governo estadual mandou um projeto de lei a esta Casa, o
de número 1.016, que vai ser discutido agora à tarde, na
Comissão Conjunta, porque o Governo Federal, com a chamada
Lei Kandir, retirou dos produtos semi-elaborados o ICMS,

através da exportação.
E, o Estado está brigando por uma contrapartida da União,

e os municípios mineiros, de médio e grande porte, estão
tendo retirada toda a sua capacidade de investimento, e nada
vem sendo feito nesse sentido. Isso é um escândalo. E, pela
avaliação que faço, todos os Deputados estão envolvidos
nessa questão. Não adianta participar dessa balela, que é a
distribuição de R$2.000,00 ou R$3.000,00 para cada
município, para pagar Vereadores. Prefeitos, funcionários, _e
tirar toda a capacidade de investimento das cidades que são
convocadas a pagar a conta da emancipação.
Hoje, pela manhã, fui um pouco duro ao dizer que essa

seria uma invasão tucana nos burgos podres de Minas Gerais.
Mas, é isso mesmo que está acontecendo. Não podemos permitir
que seja decretada, aqui, desta Assembléia Legislativa, a
falência das nossas cidades-pólo, que ficam com todos os
problemas regionais, de educação, de saúde, de habitação e
assim por diante. E, não serão R$3.000,00, R$4.000,00 ou
R$5.000,00 canalizados para esses municipios, que impedirão
a onda migratória, pregada pelo Governo, para os municípios
cidades-pólo. Esse dinheiro não é capaz disso. Na verdade,
esta sendo passado um mel na boca desses municípios para que
ninguém perceba que o Estado, sem nenhuma capacidade de
investimento, está brincando com o ICMS pertencente aos
municípios. Não sou contra a 'Lei Hobin Hood; não votei
contra ela. Em nenhum momento disse que não deveria ser
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feita a distribuição. A distribuição não pode ser feita de
maneira irresponsável corno se está tentando fazer. Dessa
forma, um município chega a perder, de um ano para o outro,

mais de R$20.000.000.00.
Outro dado levantado, e que o Secretário aceita discutir,

é o fato de que para o município receber dinheiro para o
setor educação necessita atender, na rede municipal, 90%
daquilo que o Estado considera seja o atendimento mínimo
naquele município. E. onde fica o transporte escolar, feito
na zona rural; onde ficam os laboratórios, as instalações de
escolas de qualidade? O que querem, na verdade, é colocar,
de qualquer jeito, o aluno em sala de aula, sem preocupação
com a qualidade. O município que se preocupa com qualidade
ficará sem recursos, e, aqui Cito, o exemplo de Uberlândia,
que tem, segundo o Estado, uma capacidade de atendimento de
55.000 alunos, na área municipal, e só atende 29.000. Então,
nada recebemos para educação. Atendendo 29.000 estudantes,
não entramos na cota da educação.
Quanto ao setor saúde, no projeto "Robin Hood II", o

Governo estipula que, para que o município receba cota-parte
referente aos 2% da saúde, terá que implantar o Programa de
Saúde Familiar. Vejam os senhores, que o Programa de Saúde
Familiar da administração federal e também da estadual serão
obrigatórios para os municípios, porque, caso contrário, não
receberão cotas na parte da saúde, ou seja, trata-se de uma
ingerência no assunto que compete ao município, que é tratar

da aplicação do seu recurso.
E, onde ficam aqueles municípios que estão resolvendo os
seus problemas de saúde, mas não através do Programa de
Saúde Familiar? Esse não é um programa daquele Governo
Municipal. Ele será obrigado a implantá-lo para receber uma
cota pertencente ao próprio município, que tem que receber
uma parte. Estamos aí encavalando, definitivamente, as
marchas. Não temos condições de aprovar esse projeto como
está. Solicito aos Srs. Deputados que f açam uma avaliação

sobre o que está acontecendo. NO ano passado eu esperneei,
gritei, queria discutir o 'Robin Hood". não para derrotá-lo,
mas para fazer modificações. As que foram feitas só acabaram
com os municípios, como é o caso de Montes Claros, cujo
Prefeito eleito é o Deputado Jairo Ataide.
Foi dito na comissão que só alguns municípios estão
perdendo. Mentira. Temos o levantamento de todos que vão

perder.
O Deputado DilzOfl Melo (Em aparte) - Gostaria de elogiar e
aplaudir o Deputado quando hoje, presente na comissão,
defendia, com magnitude, não uma ou outra cidade, até como
lhe quiseram atribuir em defesa de Uberlândia, mas as
cidades de porte médio que padecem dessa agonia e que, com
demagogia barata. o Governo quer fazer essa distribuição de

renda.
E muito interessante cumprir compromissos de campanha e
fazer bonito com o chapéu dos outros. Por que o Estado não
pega o seu recurso e faz os investimentos onde considera
seja pobre, no vale do uetinhonha ou no Nordeste, ac
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invés de querer redistribuir aquilo que não lhe pertence? A
dignidade de vida, de exercício, de um pai de família que
quer cumprir com o seu compromisso de manter os seus
familiares vem de um bom trabalho. E é isso que gera
recursos no município. Agora, ele está, simplesmente,
desestimulando aqueles municípios que produzem. Por quê?
Porque produzem e querem fazer demagogia, distribuindo de
uma forma injusta para esses municípios que ficam esperando,
de braços abertos, esses recursos. E a cota mínima q ue nós.
muito amplamente, discutimos hoje cc manhã. Quer dizer, não
estimula na geração de empregos, na produção ca sua vocação
regional para que esses municípios possam sobreviver com
suas próprias pernas e braços.
Acho que deveríamos pensar seriamente, porque depende ce

nós. E um projeto de lei e não devemos aceitá-lo pela
garganta abaixo, mas mudar os critérios que vão norteá-lo.
Vamos nos unir e mudar esses objetivos, a forma cc ser
interpretada, e não a forma demagógica que o próprio Estado
reconhece que não há meios de mensurar, como essa do meio
ambiente e das escolas. Querem quantidade nas escolas,
diminuindo o ónus do Estado, mas não vêem a qualidade
daquilo que é feito, como em Varginha. que desceu de 1,81 no
ano de 1986 para 0,746 no indice do ICMS para 1997. Varginha
ficou inadm'inistrável. Não recebemos nada do Estado. Podemos
verificar ainda aqui cue estimula o incentivo ao Governador
para que use os recursos do Estado e esqueça o Sul de Minas
no investimento e os faça no Norte, no Nordeste e no
Noroeste de Minas Gerais, mas com os recursos do Estado e
não querendo atropelar os Prefeitos que já têm um
planejamento. As Prefeituras estão ai, inchadas
irresponsavelmente, mas têm de ser mantidas, porque não
existem outras maneiras de colocar funcionários fora da
Prefeitura sem o amparo cia lei. Portanto, mais uma vez,
parabenizo V. Exa. e quero dizer que sou um companheiro para
defender até ás últimas conseqüências essa
irresponsabilidade do projeto. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Leonídio Bouças - Agradeço o aparte do Deputado

Dilzon Meio. Aliás, vou mais longe. Hoje pela manhã, ficou
parecendo, na comissão. Que navia uma tentativa cc imputar
esse fato a Jberlãndia - e o Deputado Gilmar Macnado foi
muito feliz em dizer ao Sr. Secretário que isso ele não iria
conseguir fazer. Tenho observado que se criou aqui a idéia
de que Uberlândia é a cidade mais rica do Estado de Minas
Gerais. Solicito aos senhores que olhem o 'ranking" da
distribuição de ICMS, da arrecadação por habitante.
Uberlándia está em 140Q lugar, e agora a situação piorou. A
boa aplicação dos recursos públicos em Uberlándia fez com
que a cidade se destacasse e fosse um exemplo de
desenvolvimento em Minas Gerais. A boa administração de
lJberlãndia deveria ser motivo de orgulho para o nosso Estado
e não ser causa para motivações Políticas ca pazes de
destruir uma cidade que está dando certo.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria cie dizer que fazer
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investimentos e distribuição, impedindo os Deputados de
fazerem emendas ao orçamento capazes de trazer investimento
às regiões necessitadas é fácil, mas amanhã falarei também
sobre 6 escolas de 2Q grau que estão sendo extintas em
Uberlândia. Ou seja, não recebemos nada da educação, e,
agora, ainda temos 6 escolas de 2Q grau que estão sendo
extintas. Isso é uma brincadeira. Vamos acordar. Solicito
aos senhores que analisem bem essa lei, porque na verdade se
trata de um filho bastardo do projeto original que chegou a
esta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano

Bati st a.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, impossibilitado, pela exigüidade de tempo, de
receber a permissão do Deputado Leonidio Bouças para
aparteá-lo, venho a esta tribuna fazer as colocações que
gostaria de ter feito naquela ocasião. Deputado Leonidio
Bouças, tenho por V. Exa. profundo respeito e admiração.
Nutro igual sentimento com referência ao ilustre Deputado
Dilzon Melo. Entretanto, isso não me impede de contestar os
argumentos de V. Exas. . quando definem a redistribuição do
ICMS como um mal para o Estado de Minas Gerais. O projeto
denominado "Robin Hood ainda está incompleto porque a única
forma de estabelecer o progresso neste Estado é procedendo a
desconcentração dos recursos públicos.
A concentração irracional tem transformado o Estado num

corpo paraplégico, num corpo aleijado. Posto de pé. este
Estado certamente cairia para os lados Sul, Sudeste e
Sudoeste, porque ali está o lado gordo. enquanto os lados
Norte e Nordeste constituiriam o lado magro.

Esse projeto está incompleto, pois ele ainda é um começo.
O correto seria estabelecer um sistema de distribuição
dessas riquezas baseado num índice pura e simplesmente
físico. sócio-econômico, porque teriamos um indice fixo e
dois variáveis Que estimulariam o orogresso e o
desenvolvimento.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Muito obrigado.

Concordando com o pronunciamento do nobre Deputado, gostaria
de dizer que, em relação ao indice citado por V. Exa. . a CPI
constituída para apurar as irregularidades do VAF comprovou
tacitamente que são indices manipulados. As Prefeituras mais
espertas agiram de forma irregular. A CPI comprovou tais
irregularidades, mostrando que alguns municipios ganharam
mais do que lhes era devido.

Portanto, é necessário que se faça um reajuste. O próprio
Governador do Estado entende que isso é necessário, porque,
com pouco menos de um ano da aprovação do projeto, ele está
enviando a esta Casa a segunda fase do projeto para uma
reavaliação. O que não pode existir é esse desequilibriO
sócio-econômico e financeiro dos próprios municipios, como
está acontecendo. Se fizermos uma linha imaginária separando
o Estado de Minas Gerais em duas metades, ou seja, os lados
de baixo e de cima, comprovamos, claramente, a desigualdade
social. Portanto, o Governador Eduardo Azeredo está
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absolutamente correto em tentar modificar essa situação.
O Deputado Leonidio Bouças defende, com muita propriedade,

o seu município, e creio que ele está correto em fazê-lo,
como também está certo em propor que essa discussão seja bem
mais ampla, contando com a participação efetiva desta Casa.
Parece-me que, depois de dois anos, está acontecendo um
despertar nesta Casa, porque, até então, parecia que todos
tinham medo de falar do Governo, pois nos momentos
importantes e decisivos, nos momentos em que era preciso
ocupar a tribuna para apontar não os erros, mas para apontar
caminhos, havia um silêncio absoluto e total. No entanto,
hoje existe muita gente corajosa. Espero que esse despertar
Continue, que ele não seja apenas um casuismo e que esta
Casa se revista da liberdade e da responsabilidade que deve
ter. Muito obrigado.
O Deputado Ermano Batista - Agradeço o aparte de V. Exa.

pois ele valorizou o debate, confirmando a tese exposta por
mim de que Minas é um Estado aleijado. Se colocado de pê, o
lado de cima, como disse o Deputado Carlos Pimenta, ficará
ereto, enquanto o Outro lado, que é o lado magro, fatalmente
cairá. Não propomos corrigir essa deficiência emagrecendo o
lado gordo, mas engordando o lado magro. O Projeto "Robin
Hood" apresenta essa característica, ou seja, faz uma
distribuição racional, inteligente e competente,
demonstrando um gesto de Coragem do Governador Eduardo
Azeredo.
O Deputado Leonídio Bouças (Em aparte) - Inicialmente.

caro Deputado Ermano Batista, não lhe concedi um aparte
durante o meu pronunciamento porque estava no tempo das
considerações finais, tempo escasso que me foi concedido no
final, já acima do tempo normal, pelo Presidente Rêmolo
Aloise.

Mas gostaria de Corrigir, se V. Exa. me permite, uma parte
da sua fala e também do Deputado Carlos Pimenta, dizendo que
em hora nenhuma nos colocamos contra o Projeto "Minas por
Minas", chamado "Robin Hood". Tanto é que, no ano passado,
fui massacrado indevidamente na cidade de Uberlândia pela
imprensa, porque não me posicionei contra, aqui nesta Casa.
Os Critérios são até justos: populacionais, área,
investimentos em educação e saúde, área cultivada. Mas, o
que não podemos ter é um critério como o que chegou aqui na
Casa, de 1% como cota mínima ser aumentado para 6.2%, porque
cota minima significa justamente ausência de critérios. Esse
é para ser distribuído igualmente entre todos.
Também o que não está certo é termos os dados da área

cultivada do Estado de 1990. já que estamos entrando em
1997.

Outro erro é que, se temos 29.000 alunos na rede
municipal, e o Estado entende que deveríamos ter 50.000,
deveríamos receber o correspondente ao que temos, que são os
29.000. e não deixarmos de receber, por que a lei diz que
para receber alguma Coisa teria que ser 45.000 dos 50.000.
De uma hora para Outra, de maneira abrupta, o Estado queria
que os municípios se adequassem á nova lei. Isso fez com que
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uma cidade como Uberlândia, da qual estamos tanto falando.
perdesse mais de R$20.000.000.00. E o Estado não consegue
fazer ali uma cadeia pública, que é tão almejada pela
População. Comprovando isso, apresentarei um dado aos
senhores: Uberlándia foi a única cidade em Minas Gerais que,
respondendo a pesquisa de opinião pública sobre o problema
que deseja ver resolvido obteve como resposta segurança. Em
qualquer bairro ou no centro é o que a população quer.

Já tive a oportunidade de conversar isso com o Deputado
Sebastião Helvécio. da cidade de Juiz de Fora. Uberlândia
tem 1.000 homens no seu quartel. Eram 600 há um ano. Não
proibiram abertura para novos policiais militares? Mas lá
temos agora 1.000. A ONU apregoa que, para cada 250
habitantes, deve-se ter uni policial militar. Juiz de Fora
tem 2.500 militares. Na última revista "Exame'. Uberlândia
está com uma população superior à de Juiz de Fora.
Agradeço a V. Exa. e gostaria que fizessem o "Robin Hood

na segurança também. Uma cidade que tem que ter 2.000
policiais está só com 1.000. Como vamos fazer com esse
problema? Fazer segurança é competência do Estado. Não temos
como fazer a policia municipal.
O Deputado Ermano Batista - Agradeço, sensibilizado, o

aparte de V. Exa. . mas discordo quando o ilustre Deputado
diz ser injusto excluir Uberlândia da cota educaç ão, quando
ela educa 29.000, ao passo que deveria estar educando
45.000. Isso é a pena de pr ev a ri cação. Uma cidade que
precisa colocar no seu cadastro 45.000 alunos e deixa 16.000
de fora tem que ser penalizada. Não é justo pagar a quem não
cumpre realmente os seus compromissos. A lei, neste caso,

está correta.
Ela é humana, é decente e ooriga a colocar todos os alunos

nas escolas.
Em 1969, quando foi criado o MOBRAL. participei da primeira
reunião, em Caratinga. Mas lamentei-o profundamente, porque
a culpa, na sua criação, era não abrir escolas para todas as
crianças no Brasil. Quando todas elas estiverem na escola,
não há dúvida, todos serão alfabetizados.
O Deputado Leonidio Bouças (Em aparte) - Deputado, mas
prevaricação é uma coisa muito séria.
O Deputado Ermano Batista - Mas é prevaricação.
O Deputado Leonidio Bouças (Em aparte) - Não, não é. O

senhor não está entendendo.
O Deputado Ermano Batista - E prevaricação, porque se está

deixando de cumprir uma ordem constitucional.
O Deputado LeonidioBouçaS (Em aparte) - Não, mas o senhor
não está entendendo. E isso o que estou dizendo.
Não é verdade o que V. Exa. disse. Lá, não existem, apenas,
29 mil alunos, não. Não há criança nenhuma fora da escola.
em Uberlándia.
O Deputado Ermano Batista - Na rede municloal.
O Deputado Leonídio Bouças (Em aparte) - Exatamente, na

rede municipal.

O senhor está esquecendo que temos quatro distritos; que
Uberlândia é um dos maiores municípios de Minas, e fazemos o



e'

o

o

o

transporte escolar em toda a zona rural. Lá, não na criança
fora da sala de aula, não. Estamos investindo em qualidade
de ensino, que é a educação total q ue o Governo do Estado
está pregando.
Jamais eu o diria aqui, mas vou ser obrigado a fazê-lo: é
muito bonito discutir esse projeto Robn Hood só nesses
as pectos que osenhor está levantando. O Deputado Carlos
P imenta veio á tribuna e disse a mesma coisa. Na parte
distributiva, filosófica, evangélica, é muito bonito. Eu.
também, sou a favor, mas quero discutir critério por
critério.
O senhor está querendo ser mais realista do que o rei. Os
próprios Secretários de Governo disseram que estão dispostos
a analisar esses critérios, pois têm imperfeições. Eu não
disse que sou contra a lei; disse, apenas, que ela está
Cheia de imperfeições. Ocupei esta tribuna para fazer uma
solicitação, um pedido aos Deputados: que possamos
aprofundar a discussão acerca dessa lei.
Prevaricação é uma palavra muito séria, foi usada contra o
Governo Municipal do qual sou representante, como Vice-
Prefeito eleito daquele municipio, e não é verdade.
Investimos seriamente em educação. Admiro muito V. Exa. para
deixar este mal-entendido entre nós. Não é verdade. Muito
obrigado.
O Deputado Ermano Batista - Agradeço a V. Exa., Deputado
Leonidio Bouças. V. Exa. é um homem competente, extremamente
inteligente. mas a paixão em defender a sua cidade, às
vezes, obscurece o seu raciocínio.
O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Deputado
Ermano Batista, não obstante a eloquência do Deputado
Leonidio Bouças, temos que lembrar que precisamos ter um
sentimento de Nação.
Minas Gerais possui algumas etiõpias. Se pegarmos um
menino do Sul de Minas e um do Vale do Jequitinhonha e lhes
aplicarmos um teste, o primeiro vai ser considerado
superdotado, e o segundo, excepcional, com déficit mental.
Com isso, quero dizer que temos que pensar um pouco mais.
As cidades-pólo têm que enxugar mais, cortar despesas, com
criatividade. Existem cidades que estão pagando um salário
Para a criança fre

q
uentar a escola, enquanto, em outras, não

há nem escola. Sabemos que existem prefeituras Que estão
arrecadando muito e paganco para as crianças frequentarem a
escola, enquanto há cidades em Que não existe professor para
dar aula de alfabetização.
Então, acho oue temos que pensar um pouco nisso e ver que
as cidades-pólo têm poder 

p
olítico. O Governador Co Estado

jamais levaria a Mercedes para Porteirinha; não Quis levá-la
para Pedra Azul: levou-a para onde? Para uma granoe cidade.
Existe uma grande cidade em Minas Gerais aue, segundo
consta, pela denúncia dos próprios Vereadores, gastou
US$6.000.000,00, neste ano, com publicidade, para promover a
máquina, a administração.
Tenho admiração por essa idéia; sei que, ainda, não está
perfeita, está muito aQuém co Que deveria ser. Quem



construiu a prosperidade das grandes cidades foi a mão-de-
obra que veio das pequenas cidades, por falta de
oportunidades de trabalho. E, hoje, nessas cidades, restam,
apenas, as crianças, as mulheres e os velhos, que estão
perdidos, porque a cidade está substituindo sua mão-de-obra
por robôs.
Então, acho que R$3.000,00 é muito dinheiro para uma

cidade onde o povo carrega lata de água para beber, e água

suja. Com três meses de arrecadação, o Prefeito pode fazer
um poço artesiano; com R$9.000.00, ele poderá matar a sede
daquela população.

Então, acho que com uma arrecadação de R$60.000.00, como a
maioria das cidades tem, R$3.000,00. ou seja. 5%, é muita
coisa. Daria, até mesmo, para que as prefeituras pagassem o
salário mínimo para as professoras. Existem prefeituras que
pagam meio salário, e outras que não pagam nada. Então, acho
que essa não é uma idéia evangélica. Acho que é uma idéia
socialista, de avanço, de conquista da cidadania. Temos que
nivelar o Estado de Minas Gerais por cima. Do jeito que
está, estamos vendo que Minas Gerais são duas pátrias: a dos

prósperos e a dos excluídos.
(* - Sem revisão do orador.)
O Deputado Ermano Batista - Muito obrigado, Deputado João

Batista de Oliveira. E principio primário em Física que
força atrai força. Em sendo isso verdade, opulência atrai
opulência, e miséria atrai miséria. Foi exatamente isso que
V. Exa. colocou. Os grandes centros estão inchando, e o que
tem ocorrido por falta de condições e meios de segurar o
homem no interior é que estão acabando por ruralizar as
periferias das grandes cidades. E o homem que de lá vem não
se consegue adaptar nos grandes centros, e acaba voltando.
Criamos, então, esse processo migratório, que é um mal para
o nosso Pais e para o nosso Estado.

E preciso, ainda, Deputados Dilzon Melo e Leonidio Bouças,
corrigir para melhor. E preciso melhorar a distribuição de
recursos a fim de que o Estado possa crescer de forma
homogénea e mais humana. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a l Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a vot ação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor
da comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado
Alberto Pinto Coelho - falecimento da Sra. Maria Belém
Miguel, em Araguari. (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ibratiim Jacob,
solicitando a constituição de comissão especial para
acompanhar o processo de privatizaçãO da Companhia Vale do
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Rio Doce. Ciente. À Comissão de Administração Pública, nos
termos da Deliberação da Mesa ng 761.
Requerimento do Colégio de Lideres, solicitando, nos termos

do art. 244, inciso XXI, do Regimento Interno, a convocação
de Reunião Especial, para que o Legislativo Mineiro lance,
para toda a Nação Brasileira, em ato conjunto com
autoridades estaduais e nacionais, o Manifesto da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Contrário á
Privatização da Companhia Vale do Rio Doce'. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do
art. 244 combinado com o inciso IV do art. 18 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento no 1.589/96. da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, em que pede informações ao Comando-
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais a respeito da
denúncia de envolvimento de militares na morte do menor Luiz
Cláudio de Oliveira, em Uberaba. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 13 Fase,
a Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 388/95 e 536/95,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, bem como o Projeto de Lei Complementar no 18/96,
apreciado na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Registro de Presença
A Presidência tem o prazer de registrar a presença, em
Plenário, do Deputado Federal Nárcio Rodrigues.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lo turno, do Projeto de Lei
no 919/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
acrescenta parágrafo ao art. lg cia Lei ng 9.532. de
30/12/87. (Apostilamento de diretores de escolas estaduais.)
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública que opina pela aprovação do
Substitutivo no 1.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.

Deputados presentes, minhas companheiras professoras que
estão nas galerias, Sras. Diretoras, pessoas que nos Ouvem
nos corredores, hoje, de manhã. apresentamos um
requerimento, pedindo que fosse adiada a votação desse
Projeto de Lei no 919/96, que trata do apostilamento dos
Diretores. E por que apresentamos aquele requerimento, que.
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de fato, causou um certo incômodo aos Diretores e àqueles
interessados na aprovação do projeto, que aqui vieram na
esperança de vê-]o aprovado já no lQ turno? Não foi
simplesmente para sermos do contra" ou por prazer ou para
atrapalharmos, como foi insinuado nesta manhã, nesta Casa.
Pedimos que fosse adiada a votação, por algumas horas, para
que pudéssemos tomar conhecimento do substitutivo
apresentado a esse projeto. E por que fizemos isso? E
costume, nesta Casa, um projeto entrar, tramitar e, depois,
receber tantas emendas, ser tão distorcido, tão deformado
que, na gíria parlamentar, recebe o nome de "Frankstein'.
Para evitar que aparecesse aqui o "Franksteiri', para evitar
que os Diretores fossem prejudicados, pois não tínhamos
conhecimento do substitutivo, pedimos esse adiamento. Mais
ainda: se a área parlamentar ou o grupo parlamentar tivesse
interesse em que esse projeto fosse apreciado com mais
urgência, o substitutivo teria sido apresentado às comissões
quando o projeto ainda estava tramitando, antes de vir ao
Plenário. Na quarta-feira passada, ao ser trazido à Mesa,
para a votação em Plenário, foique esse projeto recebeu
substitutivo e teve que voltar à Comissão de mérito para a

sua apr ec i ação. Sendo assim, atrasamos a votação por algumas
horas e não por uma semana ou mais. Mais ainda: qual a
modificação que existe realmente? Ficamos satisfeitas de ver
que não é um "Frankstein, mas também não acrescentou nada

que beneficiasse os Diretores.
O projeto original prevê o apostilamento com 5 anos; O

Substitutivo, com 6 anos, dependendo, ainda, de dois
mandatos no cargo de Diretora.
Outra questão: qual é a posição do PT diante desse

projeto? O Deputado Gilmar Machado já me antecipou: somos
favoráveis. Tanto que, quando ele tramitou na Comissão de
Constituição e Justiça, o relator, que é do PT, o nosso
companheiro Anivaldo Coelho, deu parecer favorável. Quando o
projeto tramitou na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o nosso companheiro do PT, Marcos Helênio,
foi, também, favorável à sua aprovação. Então, não tínhamos
nada contra, em princípio. Apenas queríamos garantir que não
aparecesse aqui um 'Frankensteirt" que pudesse prejudicar,
mais uma vez, os servidores públicos.
Mais uma questão: todas as pessoas que acompanham os

trabalhos parlamentares sabem muito bem que a Bancada do PT.

nesta Casa, sempre se posicionou pela defesa dos direitos
dos trabalhadores e do funcionalismo público. E, o que o
Deputado Ajalmar Silva afirmou aqui, hoje? Que a Bancada cio
PT estava atrasando a tramitação do projeto, e que,
certamente votaria contra, porque o SINDI-UTE é contra.
Primeiramente, não sabemos se o 5INDI-UTE é contra. Com
certeza, há pessoas favoráveis e há, também, quem seja
contra. 'Toda unanimidade é burra, já foi dito isso, e
reafirmamos aqui. No processo democrático há os que são a
favor e os que são contra. O que não aceitamos são as
pessoas opiniáticas, que são contra porque querem ser do
contra, ou são a favor porque o projeto vem do Palácio. Mais
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ainda: toda vez que temos encontrado aqui projetos q ue tocam
diretamente no interesse dos servidores públicos, de fato, a
Bancada do PT vai discutir diretamente com os interessados.
Ouvi-]os, questionar, avaliar os prós e os contras, não
porque sejamos, nesta Casa, correia de transmissão de nenhum
Sindicato, mas vamos ouvir, questionar e ver qual é,
realmente, o interesse. E, reunimo-nos, depois, em Bancada,
para votar com legalidade, de maneira que seja respeitada a
lei maior, a Constituição. Votamos com a razão e com o
coração, garantindo ao trabalhador aquilo que consideramos
que seja de fato o melhor para eles. Todos aqueles que nos
acompanham, que acompanham o posicionamento da Bancada do PT
sanem muito bem que projetos polémicos que tramitaram nesta
Casa, e que deram prejuízo aos servidores públicos. foram
questionados e condenados pela Bancada ao PT. Queremos
lembrar, aqui, o confisco dos 3,5% para formação do Fundo de
Previdência. Queremos auestonar quantas vezes lembramos o
salário minguado dos trabalhadores e, ainda, o plano de
carreira do funcionalismo público que nunca sai, nunca
aparece. Queremos dizer aos companheiros que estão aqui nos
escutando, mais diretamente interessados nesse projeto, que
votamos, sim, a favor, e gostariamos que saísse. rioje,
aprovado em 1Q turno. e que, ao voltar às outras comissões,
que ele seja também defendido e vá para o 2Q turno. Mas,
queria alertar os companheiros, aqui presentes, para um
fato: é muito comum que um projeto passe por aqui, seja
aprovado por unanimidade, e, quando vai a sanção no Palácio
da Liberdade, seja vetado. Quando volta, para ser apreciado
nesta Assembléia novamente - o voto, nesse caso. é secreto -
a apreciação do veto é feita através do voto secreto e. ai,
o veto é garantido também quase por unanimidade.
E ai, para nós, que falta a coerência. Queremos dizer que

entendemos que só a ação é coerente. A Bancada do PT não tem
por hábito fazer demagogia neste Plenário, quanao percebe
que a galeria não tem por hábito jogar confete em ninguém,
para depois, na nora do concreto, na hora da ação que se
realiza no voto, votar contra e prejudicar os trabalhadores
ou votar bonitirmo, na batuta ao Líder do Governo, como a
galeria quer, e depois manter o veto ao Governador. Aí, para
nós, paira uma dúvida, que já foi de antemão acordada:
votem, não façam feio para as galerias, que depois
resolveremos pelo veto.
Meus senhores, escutei do Deputado Carlos Pimenta uma

coisa que muito me agradou. Ele disse que parece que houve
uma renovação nesta Casa. Em dois anos aqui foi um silêncio
total . O grupo palaciano, sob a batuta do Lider do Governo.
votava, muitas vezes, sem saber o que estava aprovando ou
rejeitando. Agora, parece que está havendo uma rebeldia.
Quero crer que parte daquele grupo está acordando. Quero
desejar, de coração, que seja, de fato, um despertar de
consciência, uma tomada de posição. Devemos ser oposição
também. Não podemos continuar como carneirinhos, batendo
continência" para o Poder Executivo, senão estaremos
anulando toda independência que deve ser dada e garantida ao
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Poder Legislativo.
Nobres colegas, dependendo da Bancada do PT, o

substitutivo ao Projeto de Lei flQ 919/96 será aprovado. Mas,
gostaria, também. Que houvesse coerência para que os
Diretores e as Diretoras aqui presentes, que estão vendo com
confiança e esperança a aprovação desse projeto, vejam,
também, a sanção do Governador. E. se ela não acontecer, que
eles vejam ainda a derrubada do veto, porque só ai o voto
foi sincero, foi coerente. O resto é demagogia, é enganação.
Sr. Presidente, antes de terminar, quero fazer um apelo:

estamos chegando ao final da legislatura. V. Exa., que é 1Q-
Secretário desta Casa, ajude, pelo bem da democracia, pela
lisura desta Casa. Que esse painel funcione, que esse painel
tenha alguma utilidade real. Era o que tinhamOs a dizer.

Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar

Silva.
O Deputado Ajalmar Silva s - Caro Presidente, Srs.

Deputados, acho-me no dever de vir a esta tribuna porque a
nobre Deputada Maria José Haueisen - que acaba de fazer uma
brilhante defesa e ficamos muito satisfeitos de que o PT

tenha estudado profundamente O substitutivo ao projeto e
votado favoravelmente - disse que, hoje de manhã, insinuamos
que o PT votaria contra.
Não insinuamos, nobre Deputada. Ouvimos isso da Liderança

de vocês. E pena que não esteja aqui o Deputado Durval
Angelo para nos confirmar isso. Quando fornos convocá-lo para
fazer "quorum" no Plenário da Comissão de Administração

Pública. ele nos disse que não iria votar, que não iria dar

'quorum' na Comissão, porque o SIND-UTE era contra e,
conseqüentemente, o PT era contra. Ele fez isso na primeira
votação ocorrida na Comissão de Administração Pública. Por
isso que dissemos isso. Se o substitutivo voltou ontem ao
Plenário da Comissão, poderia ter sido discutido lá. e o
Deputado Durval Ângelo não quis discuti-lo.
Não insinuamos, nobre Deputada. Ouvimos isso da Liderança
de vocês. E pena Que não esteja aqui o De putado Durval
Angelo para nos confirmar isso. Quando fomos convoca-lo para
fazer "quorum" no Plenário da Comissão de Administração
Pública, ele nos disse que não iria votar, que não iria dar

"quorum" na Comissão, porque o SIND-UTE era contra e,
conseqüentemente. o PT era contra. Ele fez isso na primeira
votação ocorrida na Comissão de Administração Pública. Por
isso que dissemos isso. Se o substitutivo voltou ontem ao
Plenário da Comissão, poderia ter sido discutido lá, e o
Deputado Durval Angelo não quis discuti-lo.
Não insinuamos. Afirmamos que o PT era contra. Felizmente.

o PT teve o bom-senso de voltar atrás e votar favoravelmente
ao projeto, que é de fundamental Importância, creio eu. para
as Diretoras do nosso Estado, que, com seriedade, disputam
as eleições e, ás vezes, depois, têm dificuldades de se
manter no cargo de Diretora. Elas merecem realmente ser
apostiladas num prazo menor. Há outros casos em que, com 10
anos, sem disputar nada nem fazer concurso algum, consegue-
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se o apostilamento.
V. Ex. disse também, Deputada, que o projeto não melhora
em nada a situação. Melhora, sim, porque até prevê dois
mandatos. Se, amanhã, o mandato for diminuído para um ano,
com dois anos, elas terão o apostilamento, de acordo com a
lei que ai está.
O que não podemos aceitar é que a Deputada venha aau Í dizer
que não fez demagogia, quando o que a senhora fez aqui,
hoje. foi, realmente, demagogia, ao se justificar diante das
pessoas que estão nas galerias, dizendo que votaria a favor,
quando, antes, o Líder do PT já havia nos afirmado que o PT
se manifestaria contra. Ele não se posicionou da primeira
vez em que o projeto esteve na Comissão.
A Deputada Maria José Haueisen (Pela ordem) - Deputado
Ajalmar Silva, o P7 não modificou a sua posição. O PT não
voltou atrás.Se V. Ex. quiser olnar o p r

ojeto e todo o
processo, verá o parecer oe dois Deputados da Bancada do PT,
Marcos Helênio e Anivaldo Coelho, como relatores cesse
projeto e favoráveis a ele.
Mais ainda: para nós, o problema era o substitutivo que não
conhecíamos e que queríamos conhecer para evitar um
"Frankenstein aqui. Se o De putado Durval Angelo falou que
ele seria contra ou que a Bancada seria contra, não poaemos
dizer se aconteceu ou não, uma vez que ele não está aqui
para fazer a sua colocação, e não temos procuração para
defendê-lo. Entretanto, na Bancada do PT. o Líder é o Líder,
mas não é o dono, o manda-chuva, o cacique. Certamente, o
que faltou foi tempo para que a nossa Bancada se reunisse,
discutisse, decidisse e lesse o substitutivo.
Quando o senhor afirma que fiz demagogia aqui, jogando
confetes para os Diretores, o senhor, primeiramente, está
menosprezando a capacidade das Diretoras que sabem muito bem
entender o que é um posicionamento sério e o que é falácia.
Quero ainda afirmar para o senhor: julgamos os outros pelo
que somos. Era o que tinha a dizer.
O Deputado Ajalmar Silva - Penso que fui muito claro. Não
está aqui falando nenhum mentiroso. Foi o Deputado Durvai
Angelo que não quis Que houvesse 'Quorum'. Ele me disse isso
textualmente. Por isso, sendo ele Lider e fazendo parte da
Comissão, penso eu, que ele representa, sim, o partido,
porque, se não o representasse, não precisaríamos ter Líder
ce partidos aqui no Plenário. Ele nos disse textualmente que
o SIND-UTE era contra e eles também, e. por isso, não
compareceram á primeira votação. A Partir dai eles podem ter
repensado a sua posição. Propositalrnente. Deputada, o
projeto foi encaminhado para um membro co PT, para forçá-los
à posição que acabou acontecendo.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marco Rêgis - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
quero crer que a cstinta representação dos educadores.
hoje, a Assernbléa _egislativa, está assistindo a uma das
melhores sessões desta Casa na atual legislatura.
Realmente, tivemos, hoje, uma série de debates do mais

alto nível, o que reputamos necessário e fortalecedor do
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Poder Legislativo.
Ao encaminharmos favoravelmente o projeto de lei de

apostilamefltO de Diretores de escolas estaduais, queremos
fazer justiça ao PT. Realmente, desde a reunião da manhã de
hoje, assistimos, com certo constrangimento, ao procedimento
de se tentar colocar o PT contra o projeto dos Diretores.
Pode, até, ser que o PT tenha tido dificuldade em rever o
substitutivo e, até, em analisá-lo, se, concedendo-se o
apostilamento, poderia estar-se trabalhando por algum
privilégio, o que não é característica do PT. Longe disso.
queremos dar o testemunho de que, durante os dois anos que
estamos nesta Casa, o PT se tem posicionado, constante e
firmemente, ao lado dos servidores do Estado de Minas
Gerais. Certas vezes, até, com o ardor e o radicalismo com
que são rotulados os militantes e os parlamentares do PT. Em
certos momentos, nós, que procuramos adotar, nesta Casa, uma

conduta de serenidade e de observação, segundo nossa
ideologia de esquerda, sem radicalismo, temos Sido
testemunha de que o PT tem envidado todos os es f or ços na

defesa dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
Não cabe a nenhum de nós tirar-lhe esse mérito.
Sobre o debate, tão firmemente sustentado pelo Deputado

Leonídio Bouças, aparteado pelos Deputados Dilzon Meio,
Carlos Pimenta, João Batista de Oliveira e Ermano Batista.
queremos parabenizá-loS, porque escutamos, com atenção. o
posicionamento dos colegas e percebemos, realmente, que o
tema é polémico entre os que defendem certos regionalismos e

os que defendem a divisão do todo. Esta é uma questão de
visão, de ótica individual, e nós esperamos que, no calor do
debate, essa ótica possa ser mais bem aquilatada e o projeto
de redistribuiçãO do ICMS possa ser entendido como um
critério que vai harmonizar o desenvolvimento de Minas. Num
Pais de Terceiro Mundo, num Pais falido, num Estado falido,

temos que encontrar alternativas. Neste ponto, eu gostaria
ce estar com o Governador do Estado, porque entendemos que a
redistribuição do ICMS é uma maneira de harmonizar o
desenvolvimento social e econômico de Minas
Parabéns a todos os que desfilaram por este e outros

microfones desta Casa, nesta tarde, pela grandeza do seu
debate Parabéns ao Deputado Carlos Pimenta, que incentivou
o despertar desta Casa, porque, despertados quando da posse
dos Deputados desta legislatura. sentimos oue um estado de
letargia. uni estado de torpor voltou a tomar conta da
Assembléia Legislativa ae Minas Gerais, e os debates foram
diminuindo na tribuna desta Casa.
Com essa nova mecânica do Pequeno Expediente e com a
manutenção do Grande Expediente. temos sentido que o debate
volta com veemência, com ardor, para que consigamos,

realmente, melhor posicionar-nos nesta Casa.
Nesse ponto, eu gostaria de reiterar que o problema do

IPSEMG deve ser tratado seriamente. Temos que meditar.

Precisamos ponderar que o IPSEMG tem Que ter o seu fundo
legalmente constituído. Temos que entender que o
recolhimento dos servidores do Estado deve constituir um
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fundo. gerido por eles e por setores do Governo, para que
possa ser administrado com harmonia. Não podemos admitir que
o IPSEMG, tão necessário á assistência previdenciária,
médica e odontológica dos servidores do Estado, continue no
atual diapasão. Necessitamos de Que ele volte a sua atenção.
os seus objetivos para o nosso servidor público, que é a
razão da sua existência.
Queremos dizer que, como o Deputado Carlos Pimenta, até
esta data, temos o maior respeito e apreço pelo Presidente
do órgão, Dr. José Maria Borges. Isso não quer dizer que a
denúncia levantada, ontem, pela imprensa e. hoje, pelo
Deputado Gilmar Machado, a respeito do terreno da Praça 7.
subalugado para terceiros, possa estar comprometendo a
integridade do Instituto, que é tão caro para nós, mineiros.
Queremos que o assunto dos aluguéis, principalmente o caso
denunciado, ontem, pela imprensa e colocado, na tribuna,
pelo Deputado Gilmar Machado, seja aprofundado, para q ue um
Estado que está carente de verbas não venha a esnobar
recursos em pleno coração da Capital mineira, entregando, de
graça, aluguéis num ponto tão nobre de Belo Horizonte. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias,
seremos breve, porque acho que todo mundo quer ver esse
projeto votado rapidamente. A De putada Maria José Haueisen
já externou o posicionamento cia nossa iancada. Queremos
explicar que alguns De putacos se encont r am em comissões,
porque, no mesmo horário que estamos no Plenário, as
comissões estão discutindo projetos de interesse do Estado,
que foram enviados pelo Governador e que têm de ser votados
em regime de urgência, como alguns projetos que estão sendo
debatidos, neste instante, sobre as isenções. para se
adequarem á L.eiKar'iciir. aprovada pelo Congresso Nacional.
Essa é a razão pela qual alguns Deputados estão ausentes.
Eu. inclusive, participo desse debate e, ao mesmo tempo em
que tenho que falar aqui, tenho que retornar para o outro
debate.
Como membro da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, com pete a mim orientar e conduzir o
trabalho da oancada, nas matérias referentes a esses
assuntos. A bancada, discutiu conjuntamente essa questão, e
as pessoas que acompanharam as discussões nas comissões
viram o nosso posicionamento. Nesse ponto, acho que o
Deputado Ajalmar Silva se confundiu. A primeira comissão á
qual o projeto é distnibuido é a ce Constituição e Justiça.
Depois ê que chega á comissão da qual ele é Presidente. Na
primeira comissão, o Deputado Anivaldo Coelho, como relator,
já externou a idéia da bancada como um todo, que era a
favor.
Queremos alertá-lo a respeito dessa forma de tramitação.
para que não paire nenhuma dúvida. E fundamental o processo
de apostilamento, como também é necessário que esta Casa
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vote uma modificação no processo de eleição de Diretor. Não
é possivel convivermos com o fato de os candidatos à direção
serem impedidos de fazer sua campanha. Algumas pessoas foram
punidas por tentarem divulgar seu traoalho. Como os
eleitores vão conhecer os candidatos, sem que eles falem
sobre aquilo que estão fazendo ou pretendem fazer? Isso
precisa ser modificado com urgência. Precisamos dar
tranqüilidade às pessoas para disputarem uma eleição. Se as
eleições que disputamos obedecem a regras, por que isso não
pode acontecer no caso das eleições de Diretores? Tivemos
vários problemas nesse sentido, em Uberlándia. Precisamos de
regras claras para que todos possam, com tranquilidade,
fazer suas campanhas.
Queremos, também, o empenho de todos os Deputados no fina
deste ano. quando da votação do orçamento. para que possamos
fazer um grande debate que garanta, no orçamento, recursos
para o reajuste do salário dos servidores para o ano de
1997. Os servidores não podem mais passar um ano inteiro sem
reajuste. Esperamos que os Deputados tenham interesse em
garantir o reajuste dos funcionários para o ano que vem.
Para encerrar, queremos dizer que, quando o projeto voltar

às comissões, estaremos novamente examinando, com a maior
velocidade possivel e, também, com o maior cuidado possivel
para que não venhamos a sofrer prejuizos relativamente a
modificações em alguns artigos que possam surgir. Esperamos,
com certeza, ter esse projeto votado em 2Q turno para que,

em r edação final, seja rapidamente enviado ao Palácio, e,
até o final deste mês, seja sancionado para a regularização

da s i tuação de todos os Diretores, porque, entendo q ue. a
partir do processo de eleição, os Diretores têm aumentadas
suas responsabilidades, porque a eles compete receber e
gerir recursos e mais uma série de outras coisas. E a
sobrecarga é extremamente elevada, sendo mais do que justo

que eles tenham uma compensação por esse trabalho. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças
O Deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. ocuoo esta tribuna para dizer o quanto estou
feliz por ver realizado um sonho. Desde a minha época de
Vereador, em Uberlándia, vejo a luta travada pelos Diretores
das escolas estaduais, espalhados pelos milhares de rincões
de Minas Gerais. Temos a grata satisfação de constatar a
existência de um consenso nesta Casa para que esse projeto
de lei seja aprovado.
Eu, que sou Diretor de escola privada, sei qual é.

exatamente, o papel de um Diretor. Sei da responsabilidade
de um Diretor no comando de uma escola, para proporcionar
boa qualidade de ensino aos estudantes de todo o Estado. E
grande a minha alegria, ao comparecer a esta tribuna para
congratular-me com todos os Deputados que estão apoiando,

hoje, esse projeto.
A bem da verdade, quero, aqui, não como dono da verdade -
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jamais tomaria esse direito - restabelecer um fato que
ocorreu quando o projeto estava na Comissão de Constituição
e Justiça, da qual recebeu parecer favorável quanto à
constitucionalidade, à legalidade e à juridicidade. Mas é
preciso explicar que, quando o projeto foi apreciado pela
Comissão de Administração Pública quanto ao seu mérito, não
mais quanto á sua legalidade, constitucionalidade e
juridicidade, tarefa que cabe à Comissão de Justiça, da qual
sou membro, compareci a reunião daquela Comissão, presidida
pelo Deputado Ajalmar Silva, para proporcionar 'quorum'. e
não havia lã, na quele dia. Deputada Maria José Haueisen.
nenhum Deputado do PT para discutir o mérito da proposição.
Manifestei-me, na oportunidade, quanto ao mérito,
favoravelmente. Naquela mesma tarde, comuniquei aos
Diretores das escolas estaduais de Uberlándia que estávamos
caminhando para uma solução realmente feliz quanto ao
apostilamento dOS Diretores das escolas estaduais de Minas
Gerais.
Quero congatular-me com os Diretores presentes e todos
esses senhores e senhoras que dedicam sua vida a
proporcionar uma boa ação ás crianças e aos jovens de Minas
Gerais.
Aproveito para dizer da minha preocupação, aesde o ano ce
1995, com a questão do IPSEMC-. Haja vista que, em
Uberlândia, existem oito mil funcionários públicos estaduais
que não têm condição de fazer nenhum exame de saúde. Muitos
professores vivem a nos procurar, porque não são atendidos.
E a nora de encontrar uma saida, ou, então, de acabar com
essa contribuição, porque ninguém quer fazer convênio com o
IPSEMG. Paga-se muito pouco, e nenhum médico quer fazer
isso. Temos que proporcionar ao servidor público do Estado
um tratamento digno.
Acreditamos que o Governo está preocupado com a questão e,

por isso, está abrindo a discussão.
Para finalzar, gostaria que constasse na nossa ata a
presença co ilustre Deputado Federal Nãrcio Rodrigues, do
PSDB mineiro, que nos está visitando nesta tarde e esteve
presente, até há poucos minutos, em nosso Plenário. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, Diretoras presentes. Acho que há
falta de respeito com as Diretoras que estão aqui, o dia
inteiro, cansadas. Estou vendo é que cada um quer levar a
sardinha para a sua lata. Acho que não existe partido
defendendo Diretora. Não existe campanha de voto. Tem que
haver a votação. Para encaminhá-la, todos falam bem co
partido, que ele fez isso e aquilo.
Temos é que votar e ter mais respeito com as Diretoras.

Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carne S ro.
0 Deputado Clêuber Carneiro - Uma Ponte para o futuro. Dia
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7 próximo, o Governador do Estado fará a entrega oficial da
ponte sobre o Rio São Francisco. na BR-135. ligando Januaria

a Maria da Cruz. Um monumento que, definitivamente, fará

nossa travessia para o futuro: um momento Que nos redime.
Os que sempre viveram às margens do São Francisco, sem
ponte, viveram à margem. Se o simbolismo do grande rio foi
sempre a integração e a unidade, para nós. seus súditOs,
muitas vezes, ele representou o obstáculo, a muralha, a
separação e, nas inundações, a tragédia.
Agora, sim, estamos integrados aptos e prontos para todos

os desafios, sem a fatídica pecha de isolados, ilhados, que
sempre nos deixou inferiorizados nas possibilidades.

competições e avanços.
Sonho centenário, curtido no intimo de cada um de nós.

porque sonho de todos e luta de muitos. Sua concretização
nos aponta novos rumos e caminhos, novas lutas e conquistas.
Aqui estamos para homenagear a todos aqueles que
acreditaram; aos que, realmente, ontem e hoje, souberam ser
intérpretes de nossa angústia e de nosso inconformismo: aos
que foram alavancas dessa ultrapassagem.
Da bravura do operário anônimo à tecnologia moderna, que

venceu desafios, na construção deste monumento de concreto;
do trabalhador de coragem, audacioso, que até pagando com a

própria vida o pr eço da conquista, se viu imolado, ao
construtor sério e competente que a edificou sobre rocha e
sobre água, vencendo o caudal, nossa homenagem.
Um tributo ao nosso povo, pela consciente e obstinada luta,
pela determinação de querer, tudo sintetizado na ação
enérgica e eficiente do seu porta voz rnaor. Deputado
Humberto Souto, que fez chegar aos escalões da República o
nosso grito, transformando nossas esperanças e reclames em
realidade de cimento e ferro.
Ao Governador AzeredO, por mérito e por justiça, nosso
reconhecimento permanente. Superando dificuldades, em tempo
da mais absoluta rigidez e contenções orçamentárias, foi ele
o parceiro decisivo com o Governo Federal, viabilizando,
através do Tesouro Estadual e de empréstimo negociado. a
conclusão da obra, que tem sua marca de solidariedade e
seriedade, quebrando grilhões cas cesigualdades regionais ce
Minas. A coragem e a determinação do Governador, bancando
metade dos custos, aproximadamente, respalda o esforço
mineiro, concretamente, em tempos que já se distanciam dos
milagres. A magnitude da obra, a maior ponte já construida
em nosso Estado, a única sobre águas mineiras navegáveis do
São Francisco, faz com que rendamos as mais expressivas
manifestações de apreço, reconhecimento e gratidão a este
Governador que nos integra, e tal qual, na bravura da
legendária Maria da Cruz, precursora de Tiradentes. mártir
barranqueira de nossas liberdades, se firma hoje, en tempos
modernos, como um libertador também ce nosso povo.
Só nós, os cie Januária, os de Pedras de Maria da Cruz e os
da região, mineiros das Gerais, sabemos avaliar bem o que

estamos recebendo.
Só nós podemos vislumbrar e sentir, na exata medida. c
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desdobramento econômico, social e politico dessa conquista.
Temos, a partir deste momento, a consciência de Que já não

estamos mais fora do mundo.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo ng 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 919/96, na forma do Substitutivo nQ 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente, como V. Exa.
Dode observar, não há número regimental para darmos
continuidade aos nossos trabalhos. Portanto, solicito que V.
Exa. encerre, ce plano, esta reunião.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, solicito a
recomposição ae Quorum.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 senhores
Deputados. Encontram-se nas comissões 7 senhores Deputados,
perfazendo um total de 26 senhores Deputados. Não há" quorum
para votação, mas o temos para discussão.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei no 959/96.
do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os concursos de
ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro,
previsto na Lei Federal ng 8.935. cie 18/11/94. e dáoutras
providências. A Comissão de Justiça Conclui pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas ngs 1 a 6
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação ao projeto, com as Emendas nos 1 a 6.
apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão o
projeto. Não há oradores inscritos.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer das
discussões foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
dos Deputados Geraldo Santana, que receberam os números 7 a
11; Dinis Pinheiro, que receberam os números 12 a 15; Irani
Barbosa. que recebeu o número 16: Ermano Batista, que
receberam os números 17 e 18, e Gilmar Machado, que recebeu
o número 19. Nos termos do § 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto ã
Comissão de Administração Pública para parecer.
Discussão, em ig turno, do Projeto de Lei ng 1.010/96. do

Deputado Jorge Hanflas, que cria a Fundação Mineira de Saúde
cia Visão cio Estado cie Minas Gerais e dá outras providências.
A Comissão ae Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão cie Adm i nistração Pública opina pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão cio Administração Pública, com a Emenda ng 1. que
apresenta. Em discussão, o projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
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apresentamos um projeto da mais alta importância social para
a apreciação desta Casa, que é o da criação da Fundação

Mineira de Saúde da Visão.
Sabemos que existem, em Minas Gerais, inúmeras pessoas,
vítimas da cegueira, que têm a possibilidade maravilhosa de
voltar a ver a luz do dia.
Trata-se de um projeto profundamente humano, que já deveria
ter sido apresentado há muito tempo. Infelizmente, a máquina
burocrática do serviço público emperrou muito o
desenvolvimento de atividades absolutamente necessárias ao
bem-estar da sociedade.
A f undação terá autonomia administrativa e financeira,
substituindo o antigo Centro de Oftalmologia Social da
Secretaria de Estado da Saúde.
Quero enfatizar, diante dos Srs. Deputados, que tive o
cuidado de ir à Secretaria da Saúde e conversar com o
ilustre Secretário, Dr. Rafael Guerra Pinto Coelho, com a
maior clareza, no ambiente mais sereno e tranqüilo. Expus a
ele a nossa idéia, sobretudo depois de ter visitado o
serviço de oftalmologia social, dirigido pelo Dr. Edmundo,
um médico sonhador, um idealista, que realiza um trabalho
encantador aos olhos de tantos quantos amam o ser humano.
Expus o nosso desejo de criar uma f u ndação , mas disse que o

melhor seria que o projeto viesse do Executivo.
Na impossibilidade ou pela falta de interesse do Executivo

em fazê-lo, nós, da Assembléia de Minas, desejamos criar a
fundação. O Sr. Secretário me deu sinal verde. Quero dizer
isso para os Srs. Deputados: o Sr. Secretário de Estado da
Saúde me disse que poderíamos apresentar um projeto criando

a fundação.
Quero dizer isso com toda a clareza, enfatizando a fala do
Secretário, para que não haja, daqui para a frente, nenhuma
interrupção que possa impedir a votação desse projeto, que é

de alto interesse humano e social. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 901/96, do
Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a condução de
animais domésticos nas rodovias estaduais. A Comissão oe
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de

Defesa Social opina pela sua aprovação, na forma do

Substitutivo ng 1. da Comissão de Justiça, com as Emendas
ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
ngs 1 e 2, da Comissão de Defesa Social. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

COMUNICAÇÕES

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Alberto Pinto Coelho.
Za PARTE (ORDEM DO DIA)

ia Fase
Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão a pertas as
insc"ições para o exed1ente da p róxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- i seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Alberto
Pinto Coelho - falecimento da Sra. Maria Belém Miguel, em
Araguari (Ciente. Oficie-se).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento ao Deputado : p rahim Jacob.
solicitando a constituição de comissão especial para
acompanhar o processo de privatização da Companhia Vale do
Rio Doce. Ciente. A Comissão de Administração Pib1ica, nos
termos da Deliberação da Mesa ng 761.
Requermento do Colégio ae Lideres, solicitando, nos termos
Co art. 244. inciso XXI, ao Regimento Interno, a convocação
de reunião especial, para que o Legislativo mineiro lance,
para toda a Nação brasileira, em ato conjunto com
autoridades estaduais e nacionais, o "Manifesto da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Contrário à
Privatização da Companhia Vale do Rio Doce'. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do
art. 244, c/c o inciso IV do art. 18. do Regimento Interno,
e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento no 1.589/96, da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, em que solicita seja encaminhado
pedido ce informações ao Comando-Geral Ca PMMG a respeito da
denúncia de envolvimento de militares na morte do menor Luiz
Cláudio de Oliveira, em Uberaba. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. 1 A p rovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 

ia
 Fase.

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

Palavras do Sr Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar aa pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 388/95 e 536/95.
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, á
noite, bem como o Projeto de Lei Complementar ng 18/96.
apreciado na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Registro de Presença
A 

P
residência tem o prazer de registra r a presença, em

o	Plenario, Cc Dep utado Federal Narcio Rodrigues.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 919/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
acrescenta parágrafo ao art. lg da Lei ng 9.532. ce 30/12/87
(apostilamento de Diretores ce escolas estaduais). A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
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projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação do
Substitutivo ng 1.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo ng 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei ng 919/96 na forma do Substitutivo ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questões de Orcem
O Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode observar, não há número regimental para a continuação
dos nossos trabalhos. Portanto, solicito que V. Exa.
encerre, de p lano, esta reunião.
O Deputado Jorge Hannas - Sr, Presidente, solicito a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados.
Encontram-se nas comissões 7 Deputados, perfazendo um total
ce 26 Deputados Não h3 "quorum" para votação, mas o temos
para discussão.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei ng 959/96,

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os concursos para
ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro,
previstos na Lei Federal ng 8.935, ce 18/11/94. e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 6
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 6.
apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 959/96
EMENDA No 7

Suprima-se do texto da Emenda ng 5, aprovada pela Comissão
de Constituição e Justiça, a seguinte expressão:

a que se refere o art. 9Q".
Sala das Reuniões.
Geraldo Santanna

EMENDA No 8
Suprima-se do texto da Emenda ng 6, aprovada pela Comissão

de Constituição e Justiça, a seguinte expressão:
além do disposto nos arts. 8g e 26'.

Sala das Reuniões.
Geraldo Santanna

EMENDA NQ 9
Dê-se ao 'caput' do ar. 20 a seguinte redação:
'Art. 20 - A prova ae titulos será realizada em reunião da

Comissão Examinadora, quando, após exposição escrita e oral.
serão analisados os titulos apresentados pelos candidatos
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aprovados nas provas de conhecimento e atribuidos, ao
conjunto de títulos oe cada candidato, pontos q ue variarão
de O (zero) a 50 (cinqüenta), de acordo com a valoração
fixada no edital do concurso, que observarã, nas hipóteses
dos incisos 1 e II do art. 18. o mínimo de 5 (cinco) pontos
Por ano de exercício.".
Sala das Reuniões,
Geraldo Santanna

EMENDA No 10
Suprima-se do texto da Emenda no 4, aprovada pela Comissão

de Constitu
i
ção e Justiça, a seguinte expressão:

Dor nomeação ou eesignaçãc".
Sala das Reuniões.
Geraldo Santanna

EMENDA No 11
Suprima-se do texto da Emenda ng 3, aprovada pela Comissão

de Constituição e Justiça, a seguinte expressão:
salvo se provida, a qualquer titulo, até a data da Lei

Federal ng 8.935
Sala das Reuniões.
Geraldo Santanria

EMENDA No 12
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Para os fins do f lQ do art. 2g desta lei,

considera-se:
- volume de serviços:

a) no registro civil das pessoas naturais e de interdições
e tutelas: até 1.200 registros por ano;
b) no registro de titulcs e documentos civis das pessoas

jurídicas: até 500 registros por ano;
c) no registro de imóveis: até 600 registros por ano.
d) no tabelionato de protesto de títulos: até 500 registros

por ano;
e) no tabelionato de notas: até 600 escrituras por ano:
II - receita: a que, em serviço de registro ou de notas,

seja inferior ao valor atribuível ao titular previsto no
art. 32 da Lei ng 11.660. de 3 de dezembro ce 1994.".
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: Esta emenaa visa a elucicar o que e'volume
de serviços" e 'receita" para fins autorizadores de
acumulação oos serviços notariais e dos de registro. O
projeto de lei em tela, do Tribunal de Justiça, utiliza as
expressões referidas no art. 2g, lg, e no art. 36, l. E
a Lei Federal rig 8.935 trata do tema no seu art. 26. A
emenda dá clareza aos casos em que poderá ocorrer
acumulação. Os critérios propostos procuram ser os mais
objetivos possíveis.
No tocante ao volume de serviços, optou-se pela quantidade
anual de atos; assim sendo, no caso de valores iguais ou
inferiores ao estatuido, autoriza-se a acumulação.
Na adoção dos valores da receita e para períodos mensais,

colocou-se como mínimo o que o notário, ou registrador,
estaria recebendo se se aposentasse.
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A emenda tem o poder de estabelecer critérios. Não podemos
ficar sem balizadores objetivos.
Podemos afirmar que a criação de novos serviços de notas e

de registro. à lu: do art. 38 da Lei ng 8.935. de 18/11/94,

terá que apresentar indices mínimos superiores aos adotados.

e. se o serviço criado apresentar indices superiores ao
minimo, será inacumulavel
Acreditando no bom senso dos nobres colegas, contamos com
seu apoio à aprovação desta emenda.

EMENDA NQ 13

Ac r esça-se ao art. 2o os 3g e 4Q, com a seguinte

redação:
"Art. 2Q - .................................
3g - A lei de criação, aludida no caput' deste artigo.

regulará preliminarmente os critérios de criação segundo o
art. 38 da Lei ng 8.935, de 18 de novembro de 1994.

4Q - Em cada sede municipal, haverá, no mínimo, 1 (um)

registrador civil..
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: A prerrogativa dada ao Judiciário segundo o
art. 98. VII, da Constituição Estadual deve, sem dúvida,
antes de qualquer criação, apresentar regulamentação
especificadora do critério. Para que se tenha uma linha
definidora, apresentamos a redação do 3g.
Qualquer que seja o critério, deve-se observar o minimo,
que é o 4g.

EMENDA No 14

Acrescente-se onde convie:
"Art .....- Compete á Secretaria de Estado da Justiça

expedição de carteira de identidade funcional aos notários e
registradores e aos escreventes e auxiliares não optantes
aludidos no f 2g do art. 48 da Lei Federal ng 8.935, de 18
de novembro de 1994.
Parágrafo único - A referida Secretaria, no cumprimento aas
suas atribuições, expedirá normas pertinentes. inclusive
quanto ao modelo.".
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: Após a Constituição Federa l de 1988, nenhum

órgão ou secretaria procede à expedição de carteira cc
identidade funcional. Esta atribuição ficou, até outubro ce
1988, a cargo da Corregedoria de Justiça, que, atualmente,
só presta este serviço aos servidores do foro judicial.
A Secretaria de Estado da Justiça é apta para a função, uma
vez que possui, nos seus arquivos, a documentação
regulamentar dos notários e registradores e escreventes e
auxiliares não optantes. E as futuras delegações serão por
meio do Executivo e, sem dúvida alguma, com arquivo junto à
mencionada Secretaria. Para as novas delegações, somente os
notários e registradores é que terão acesso a essa

identificação.
A identidade faci l ita, sem dúvida, o desempenho ca função.
a fiscalização e atende aos anseios oe centenas de notários
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e registradores.
EMENDA No 15

Os incisos II e III do art. 27 passam a ter a seguinte
redação:
"A-,t. 27 - ........................
II - regularidade dos serviços em sua serventia nos últimos

2 (dois) anos, bem como regularidade de sua situação em
relação às obrigações trabalhistas, fiscais, e
previdenciárias, com apresentação das certidões negativas;
III - prova de que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi

punido administrativamente e de que não foi condenado por
crime contra patrimônio, a administração pública e a
economia popular ou por sonegação fiscal.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: A emenda faz suprimir do inciso II a
expressão "e entidades de classe e faz retirar do inciso
III "Ou não está sendo processado. Tanto em um quanto no
Outro caso visualiza-se o cumprimento do preceito
constitucional. NO primeiro. o de que ninguém pode ser
obrigado a fazer Qualquer coisa a não ser em virtude de lei.
Não rá lei que obrigue notários ou registradores a
ingressarem em entidades de classe. No segundo, o de que
somente após sentença transitada em julgado pode-se declarar
culpado o cidadão. Todos são inocentes até prova em
contrário.
Ficarmos com a redação original do inciso II equivaleria a

ordenar ao notário ou ao registrador a filiação na entidade,
dando a impressão de que elas estão sob proteção do poder
público. No caso do inciso III. seria condenar sem
julgamento, o aue fere principio fundamental da
Constituição.
Pelo exposto, aguardo dos nobres colegas a aprovação desta

emenda.
EMENDA No 16

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:
"Art. 37 - Às comarcas criadas pela Lei nQ 9.548. ae 4 de

janeiro de 1988, e instaladas no periodo compreendido entre
a promulgação da Constituição da República, ce 5 de outubro
de 1988, e a publicação da Lei Federal nQ 8.935. de 18 de
novembro de 1994, a qual regulamentou o art. 236 da
primeira, aplicam-se as normas Contidas no livro V (arts.
244 até 252), do Titulo V, da Resolução ng 61. de 8 de
dezembro de 1975. do Tribunal de Justiça do Estado, na forma
determinada pelo art. 3Q da Emenda à Constituição do Estado
nQ 24. publicada no "Diário do Legislativo de 2 de dezembro
de 1986. mantendo as atuais serventias notariais e de
registros, ressalvando-se os direitos dos respectivos
servidores.
Sala das Reuniões,
Irani Barbosa
Justificação: Na sua justificação ao Projeto de Lei n

959/96. o Tribunal de Justiça, pela palavra autorizada de
seu Presidente. Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de
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barros, esclarece:
"Aliás, o livro IV da Resolução nç 61, de 8/12/75, que

contém a Organização e Divisão Judiciárias do Estado de
Minas Gerais, dispõe sobre os órgãos auxiliares da justiça,
inclusive sobre os órgãos auxiliares do foro extrajudicial,
definindo a composição numérica dos mesmos.
A matéria continua, portanto, sendo disciplinada naquela
anterior Lei de Organização Judiciâria, tendo em vista o 1Q
do art. 66 da ADCT da Constituição Estadual declara que
ficam mantidas as atuais serventias notariais e de registro

existentes no Estado".
O incluso projeto de lei, além de incorporar as normas

contidas na Lei ng 8.935. de 1994, disciplina assuntos que
estão a depender da manifestação legislativa do Estado,
nomeadamente no que concerne aos concursos públicos para
ingresso e remoção.
Trata-se, portanto, de efeito repristinatõrio de lei
anterior, sobre o qual adverte o consagrado Caio Mário da
Silva Pereira em suas "Instituições de Direito Civil", vol.
1, pág. 127 da ed. de 1980 da Forense (item 27):
"A lei revogadora de outra lei revogadora não tem o efeito

repristinatôr'iO, de pleno direito, sobre a velha lei

abolida, senão quando por disposição explicita lhe é

atribuido."
Ele se reporta aos ensinamentos de Ruggiero, Ferrara, Gabra

e Vicente Ráo.
Esta emenda apenas torna expresso o objetivo a que visa o

Tribunal de Justiça, em sua mensagem a esta Casa.
EMENDA No 17

Acrescente-se ao art. 18, o seguinte inciso:
'Art. 18 - .....................

- aprovação em concurso público de provas técnicas para
os serviços notarial e de registro.
Sala das Reuniões, de Outubro de 1996.
Ermano Batista
Justificação: O inciso V. do art. 18, contempla os

concursados para os diversos cargos privativos de bacharel
em Direito, mas, em nenhum momento, faz qualquer menção
àqueles concursados para as diversas atividades notariais e
oe registro. Por isso apresentamos esta emenda, fazendo
valer para prova de titulos, a a pr ovação em concurso para os

serviços aqui explicitados.
EMENDA No 18

Dê-se ao inciso III do art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - ............
III - prova de que não foi condenado ou não está sendo

processado por crime contra a administração pública, contra
a economia popular ou por sonegação fiscal..
Sala oas Reuniões. 20 de outubro le 1996.
Ermano Batista
Justificação: A falta administrativa q ue não ocasionou a
perda da delegação não deve ser motivo imperioso para a
habilitação à remoçâo, desde que preencha os demais
requisitos. Além disso, nas exigências contidas na Lei
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Federal ng 8.935/94. para o ingresso na atividade notarial e
de registro, aplicáveis também para remoção, não contém
punição administrativa, razão para se suprimir tal exigência
do texto original.

EMENDA No 19
Suprima-se o inciso v ao art. 14.
Sala cas Reuniões, 5 ao dezembro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: O inciso que se pretende suprimir cria uma

verdadeira investigação sobre a vida pregressa do candidato,
seja no campo social. no profissional ou no pessoal. A
Constituição Federal, em seu art. 37. II, determina que o
ingresso em cargo público dar-se-á por concurso de provas e
titulos. E evidente que a intenção do legislador federal foi
atribuir critérios objetivos ã seleção, proibindo apreciação
subjetiva como determinante para a investidura em cargo
público.
Entendemos, portanto, inconstitucional tal inciso em vista
do q ue dispõe o citado dispos i tivo, assim corno o art. SQ. X,
da Carta Federal, que garante a inviolabilidade ca
intimidade e da vida privada das pessoas.
Da maneira como foi redigido o inciso do projeto, poderá
ser cometida toda sorte de arbitrariedades contra aqueles
que já foram aprovados no concurso ce provas e titulos,
havendo, assim, um retrocesso aos tempos do autoritarismo,
na contramão do pleno estado de direito que ora lutamos por
consolidar.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer cas
discussões foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
dos Deputados Geraldo Santanna, que receberam os ngs 7 a li;
Dinis Pinheiro, que receberam os ngs 12 a 15: Irani Barbosa,
que recebeu o ng 16: Ermano Batista, que receberam os ngs 17
e 18. e Gilmar Machado, que recebeu o no 19. NOS termos ao
20 do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência encaminha
as emendas com o projeto à Comissão de Administração
Pública, oara parecer.
Discussão, em lo turno, co Projeto de Lei n 1.010/96. do
Deputado Jorge Hannas, que cria a Fundação Mineira de Saúde
da Visão do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Admnistração Pública, com a Emenda ng 1, que
aoresenta. Em ciscussão, o crojeto.
- O Deputado Jorge Hannas, discutindo o projeto, profere

discurso, que será publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há Outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei flQ 901/96. do
Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a co ndução de

o	animais domésticos nas rodovias estaduais. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade ao projeto na forma
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do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Defesa
Social opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo flQ
1. da Comissão de Justiça, com as Emendas flQS 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Justiça, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão
de Defesa Social Em discussão, o projeto. Não hã oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de
discussão, persistindo a falta de "quorum" para votação e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 6. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.
ATA DA 32? REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e um minuto do dia vinte e um de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Sebastião Helvécio, Elbe Brandão e
José Maria Barros, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Sebastião
Helvécio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Maria Barros que proceda ã leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência distribuí à
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ns 755, 900, 987.
988 e 999/96; e ao Deputado José Maria Barros o Projeto de
Lei Complementar nQ 17/96, os Projetos de Lei ngs 591.
609/95, 898. 965 e 1.009/96. Passa-se ã 2? Parte da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre matérias sujeitas á deliberação do Plenário da
Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 755. 900. 987. 988 e 999/96 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); dos Projetos de Lei ns 609/95. 965
e 1.009/96 e do Projeto de Lei Complementar nQ 17/96
(relator: Deputado José Maria Barros). Dando seqüência.
passa-se ã fase de discussão e votação de pareceres sobre
matéria de deliberação conclusiva das Comissões. Discutidos
e votados, cada um por sua vez, ficam aprovados os Projetos
de Lei ns 591/95 e 898/96 (relator: Deputado José Maria
Barros). Cump'ida 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. 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Sebastião Helvécio - Arnaldo

Perna.
ATA DA 58? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marco Rêgis, Jorge Eduardo
de Oliveira e Jorge Hannas, membros ta Comissão supracitada.
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Régis. assume a Presidência, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
Subscrita pelos membros p resentes. A Presidência lê
requerimentos do Deputado Jairo Ataioe, solicitando a
constituição oe comissão especial para proceder a estudos
sobre a prostituição infanto-juvenil, e do Deputado Gil
Pereira, solicitando a instalação de uma frente parlamentar
de combate à violência Sexual contra crianças e
adolescentes. A Presidência informa q ue, nos termos da
Deliberação da Mesa ng 761. a Comissão não pode receber
requerimentos de constituição de comissões especiais que
tenham como objeto matéria afeta a comissão permanente ou a
Outro órgão técnico ca Assembléia. Info"ma, ainda, que os
parlamentares já estavam cientes desse fato e que
posteriormente encaminhariam para a Comissão requerimentos
solicitando a vinda de autoridades para falar sobre o
assunto. Em seguida. o Presidente lê correspondência Co
Secretário da Saúde informando à Comissão sobre o
encaminhamento ao Ministério da Saúde da relação nominal dos
hospitais que fixaram o índice de Valorização Hospitalar de
Emergência - IVHE. A seguir, o Presidente dá ciência à
Comissão da denúncia feita pelo Sr. Ani pal Ferreira Pedrosa
sobre o setor de saúde na cidade de Iguatama. Prosseguindo,
o Presidente informa que a Comissão está recebendo o
relatório final da comissão especial constituida para
estudar a implantação, no Estado, da Plataforma de Ação,
documento reivindicatório resultado da IV Conferência
Internacional da Mulher. Ao chegar o Deputado Carlos
Pimenta, este assume a dir eção dostrabalhos. A seguir, a
Presidência passa à discussão e á votação de pareceres
sujeitos à apreciação do Plenário aa Assembléia. Neste
momento, o Presidente retorna a direção dos trabalhos ao
Deputado Marco Régis, em virtude de haver projeto de sua
autoria sendo apreciado. Na condição de relator, o Deputado
Marco Régis procede à leitura de seu parecer sobre o Projeto
de Lei ng 514/95, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria no lQ turno, com as Emendas ns 1, 3 e 4. da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda ng 2, dessa
Comissão, na forma da Subemenda ng 1, e com a Emenda ng S.
a Comissão de Saúde e Ação Social. Fazem uso da palavra,
para discutir o parecer, os Deputados Marco Régis e Carlos
Pimenta. Submetido a votação, é o parecer aprovado. O
Deputado Carlos Pimenta retoma a Presidência e solicita ao
Deputado Marco Régis que proceda à leitura do parecer' sobre
o Projeto de Lei ng 667/96. O relator conclui pela aprovação
do projeto no 1Q turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o
parecer rovado. A seguir, a Presidência nassa à discussão
e à votação ce proposições que dspensam a apreciação ao
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão o votação,
são aprovados, no 2g turno, os Projetos de Lei ngs 332/95 na
forma do vencido no lo turno e 946/96 (relator: DeDutado
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Jorge Hannas); 883 e 958/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 903 e 963/96, este na forma do vencido no 1ç
turno (relator: Deputado Marco Régis). Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, no lg turno, os Projetos
de Lei flQS 974 e 980/96 (relator: Deputado Marco Régis).
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. 5 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge HannaS - Antônio Roberto
- Marco Rêgis.
ATA DA SElg REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Jairo Ataide,
Elbe Brandão e João Leite (substituindo os dois últimos aos
Deputados Romeu Queiroz e Miguel Martini, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Na
ausência cio Presidente, Deputado Miguel Martini. o Deputado
Glycon Terra Pinto assume a direção dos trabalhos e havendo
número regimental solicita ao Deputado João Leite que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo.
o Presidente distribui o Projeto de Lei Complementar n
18/96 á Deputada Elbe Brandão. Em seguida, passa-se à 2

Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, a Deoutada Elbe Brandão
emite parecer mediante o qual conclui nela aprovação do
projeto na forma do vencido no lQ turno. Posto em discussão
e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Geraldo Rezende - Ivair
Nogueira - Gilmar Machado. -
ATA DA 35 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Leonidio Bouças , Anivaldo Coelho, Arnaldo
Penna e Ivair Nogueira, membros da Comissão de Constituição
e Justiça; Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto, Gilmar
Machado e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Almir Cardoso. José
Henrique, José Braga e Ivo José. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
àleitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada.
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
nue a reunião tem por finalidade ouvir o Deputado José
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Militão, Secretário de Estado de Assuntos Municipais, e José
Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, que irão prestar esclarecimentos para subsidiar a
apreciação do Projeto de Lei ng 1.025/96. do Governador do
Estado, que altera a Lei ng 12.040, de 28/12/95.
Prosseguindo, o Presidente se desculpa porque, na reunião
anterior, não Solicitou ao Deputado Miguel Martini.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que presidisse os trabalhos quando necessitou
ausentar-se aa reunião. Logo após, o Deputado Gilmar
Machado, autor do requerimento q ue motivou o convite, tece
suas considerações. Em seguida, o Presidente passa a palavra
aos convidados que fazem suas explanações. A5 9h40min, o
Presidente suspende a reunião para que seja aberta a 46a
Reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sob a Presidência do Deputado Glycon Terra
Pinto. As 9h45min, são reabertos os trabainos, e desenvolve-
se amplo debate entre os convidados e os Deputados.
Participam também dos debates os Srs. João Alberto Vizzotto,
Superintendente 

Área 
Receita Estadual, e Jânio Ramos.

Coordenador da Area de Assuntos Municipais da Secretaria da
Fazenda. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos convidados e dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - tvair
Nogueira - Simão Pedro Toledo - Jorge Eduardo de Oliveira -
Pêricles r erreira - Anva 1 do Coeino - Gilma' Machado - José
Braga. -
ATA DA 36 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia cinco de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santarina, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna. Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Constituição e Justiça: Péricles Ferreira, Ivair
Nogueira, Simão Pedro Toledo. Jorge Eduardo de Oliveira e
José Braga (substituindo os três últimos aos Deputados
Miguel Martini, Geraldo Rezende e Alencar da Silveira
Júnior, por inoicação das Lideranças do PSDB . do PMDB e do
PDT, respectivamentel), membros cia Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna q ue proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência informa
oue a reunião tem por objetivo ouvir os Srs. João Heraldo
Santos Lima, Secretário da Fazenda: Eduarco Maneira,
professor de Direito Tributário da Faculdade ce Direito:
José Luiz Gouveia Rios, professor de Direito Tributário da
PUC-MG e Sacha Calmon, professor de Direito Tributário e
Financeiro da UFMG, oue irão prestar esclarecimentos para
subsidiar a apreciação do Projeto de Lei ng 1.016/96, do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763 de 26/12/75.
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que consolida a legislação tributária do Estado. A seguir, o
Presidente convida a tomar assento á mesa os convidados
presentes. Srs. Eduardo Maneira, João Alberto Vizzotto.
Superintendente da Receita Estadual e representante do
Secretário da Fazenda: Delcisrnar Maia Filho, Assessor
Especial da Secretaria da Fazenda, e Flávio Riani. Chefe da
Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda. Após suas
considerações iniciais, o Presidente passa a palavra aos
expositores. Em seguida, Deputados e convidados desenvolvem
amplo debate sobre a matéria, conforme consta nas notas
taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a

Presidência agradece a presença dos convidados e dos
Deputados, convoca os membros das Comissões para a próxima
reunião, destinada à apreciação da matéria da pauta.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo
Penna - Anivaldo Coelho - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Redação do Vencido no 1Q Turnos
PROJETO DE LEI Np 207/95

Dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas
decorrentes de infr ações de trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A cobrança de multas praticadas em decorrência d

infração às normas de trânsito deverá ser precedida de
prévia notificação ao proprietário ao veiculo, resguardados
os seguintes critérios:

- a notificação será feita pessoalmente ao proprietário
do veiculo, mediante contra-assinatura aposta no documento,
no qual estarão especificados todos os daaos relativamente
ao fato, tais como o dia, a hora, o local e a regra de
trânsito que foi violada, sob pena de nulidade;
II - para cumprimento da diligência da notificação, poderão

ser utilizados quaisquer meios, desde que cumpridas as
formalidades previstas no inciso anterior;
III - esgotadas 3 (três) tentativas de notificação. sem

que, cornprovadamente, o proprietário do veiculo tenna Sido
encontrado, para validação da cobrança da multa, deverão ser
publicados 2 (dois) editais sucintos, em dias diferentes, no
diário oficial do Estado ou em outro jornal de grande
circulação, os quais conterão os dados da notificação;
IV - o comparecimento espontâneo do proprietário supre as

formalidades da notificação prévia.
Art. 2g - Os recursos administrativos contra a cobrança da
multa ou qualquer outro fato relativo à autuação deverão ser
impetrados junto ao órgão competente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados a partir da data do recebimento da
notificação ou da publicação do último edital.
Art. 3g - Os recursos serão recebidos no efeito suspensivo,
salvo em relação ás questões incontroversas constantes na
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notificação ou no edital.

Art. 4g - Serão públicos os julgamentos dos recursos
administrativos. concedendo-se ao proprietário autuado, se
requerido com antecedência mínima de 24 (vinte e Quatro)
horas da data do julgamento, o direito à sustentação oral de
sua defesa pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos.
Art. 5g - Se o recurso for julgado improcedente, poderão
ser acrescidas ao valor da multa as custas relativas à
notificação ou à publicação de editais, bem como a correção
monetária plena desde a data da ocorrência da infração.
Art. 6 - A critério do órgão julgador ou a requerimento da
Parte. poderá ser convocada para esclarecimentos a
autoridade policial militar que efetuou a multa, bem como
poderá o proprietário do veiculo fazer a sua defesa
pessoalmente ou por meio de seu advogado.
Art. 7Q - O Conselho Estadual de Trânsito será composto por

9 (nove) membros, a saber:
- 3 (três) representantes do Poder Executivo;

II - 2 (dois) representantes indicados pelo Poder
Legislativo;
III - 2 (dois) representantes aa Ordem dos Advogados do

Brasil - OAB -;
IV - 1 (umi representante da Federação dos T rabalhadores em

Transportes Rodoviários no Estado de Minas Gerais;
V - 1 (um) representante do Sindicato dos Condutores

Autônomos do Veículos Rodoviários (Sindicato dos Taxistas).
lg - O Conselho a que se refere o "caput" deste artigo

será constituído no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, e seu mandato será de 2 (dois) anos,
proibida a recondução de qualquer dos seus membros.
z 2Q - O Presiciente do Conselho será eleito mediante voto

secreto para manoato de um ano, proibida a recondução.
Art. 8 - Impetrado recurso contra a cobrança de multa
junto ao Conselho Estadual de Trânsito, terão os seus
membros o prazo de 60 (sessenta) dias para decidir.
Parágrafo único - Das decisões do Conselho. caberá recurso
Para o Secretário de Estado da Segurança Pública, que terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para julgar.
Art. 9ç - Em se tratando de decisão final condenatõ-ia, o
proprietário do veiculo terá o prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação da sentença para efetuar o pagamento
da multa sem juros e sem correção monetária.
Art. 10 - O Estado repassará 50% (cinquenta por cento) do
Produto da arrecadação das multas de que trata o art. lQ ao
município em que ocorrer a infração.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - Republicaqo. em virtude de ncorreçôes havidas na sua

publicação. na edição cie 28 i 6 196, na pag. 16. col . 2
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 928/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Mensageiros da Liberdade ng 2.674, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada no 1 Q turno, sem modificação. vem a matéria a esta
Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, em
atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o projeto,

manifestamo-nos favoráveis á outorga de titulo declaratório
de utilidade pública á mencionada Loja Maçônica , em razão

dos louváveis ideais que motivaram a sua criação.
Com efeito, a entidade objetiva a prática do bem e O
respeito ao próximo. segundo os princípios expressos na
Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 928/96 no 2Q turno, na forma pr000sta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 930/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho. o Projeto de Lei
ng 930/96 visa a declarar de utilidade pública a Creche
Domit Cecilio, com sede no Município de Guaxupé.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Creche Domit Cecilio presta importante trabalho de
assistência social e educativa à comunidade. Fornecendo
alimentação, abrigo e assistência médica ás crianças, ajuda
famílias carentes cujas mães trabalham fora de seus lares e
não têm com quem deixar os filhos.
Evidencia-se, portanto, o caráter de utilidade pública da

entidade, que desenvolve obra empreendedora e notória.
Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 930/96 no 2g turno, na forma original
Saia das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 938/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Taxistas de Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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Para o cumprimento de seus objetivos, a referida Associação
desenvolve em seus filiados o espirito de solidariedade e
ajuda mútua e busca valorizar e defender os interesses da
categoria que representa.
Por tal razão, consideramos oportuna e merecida a concessão

cio pretendido titulo declaratôrio de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 938/96 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 970/96

Comissão ao Satjoe e tição Social
Relató r i

De autoria do Deoutado Ivair Nogueira, o projeto cie lei em
exame, que visa a ceclarar de utilidade pública a Creche
Pardalzinno cie Ouro, com sede no Município de Betim. foi
aprovado no lg turno, na forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 2Q turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A Creche Pardalzirho de Ouro é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, que tem por objetivo ministrar educação a
crianças carentes, propiciando-lhes também abrigo,
assistência médica e o desenvolvimento de hábitos de
higiene.
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo

declaratôrio de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, op
inamos pela aprovação co Projeto

de Lei nQ 970/96 no 2ç turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas, reato-.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 973/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputac:. Ivo José. o projeto de lei em
epigrafe, que objetiva declarar de utiliciade pública a
Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha - AMBSTER
-, com sede no Municipio de Coronel Fabriciano, foi aprovado
no lQ turno, sem modificação.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Fundamentação

A entidade em apreço é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade juntar recursos
dis poníveis - materiais e humanos - a partir da união de
esforços de seus membros, pondo-os â disposição da
comunidade para execução cie programas de desenvolvimento.
Pelo trabalho que realiza em defesa dos interesses e
reivindicações do Povo d Coronel Fabriciano, a instituição
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merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 973/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 975/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria oo Deputado José Maria Barros, o projeto de lei
em exame objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede no Municipio de Juiz
de Fora.
Após sua aprovação no lg turno, sem emenda, compete a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seus trabalhos, de caráter educativo e filantrópico.
oferecidos à população em geral e, particularmente, aos
segmentos carentes.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2Q turno, do

Projeto de Lei ng 975/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 981/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Marcelo Cecé.
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias Senhora das Graças - AVOSG -. com sede no
Municipio de Sete Lagoas.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
E, atendendo ao disposto no art. 196. l, do Regimento
Internc cumpre-nos elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
A AVOSG é uma associação beneficente e assistencial,
destinada a colaborar com a Irmandade Nossa Senhora das
Graças, mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças.
visando ao bem-estar dOS pacientes menos favorecidos e mais
necessitados de atenção.
Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o

seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de
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ng 981/96 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1996-
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 981/96

Declara de utilidade pib1ca a Associação das Voluntárias
Senhora das Graças - AVOSG - com sede no Municipio ae Sete
Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias Senhora das Graças - AVOSG -. com sece no
Municipio de Sete Lagoas.
Art, 2g - Esta lei entra em vigor na aaa cc sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 983/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relator i 

O projeto de lei em exame, do Deputado Romeu Queiroz,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Infantil de Araçuai - ASSOCIAR -, com sede no
Municipio de Araçuai.
Aprovado o projeto no lg turno, em sua forma original. cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A ASSOCIAR acolhe e educa crianças e adolescentes sem
recursos, dando-lhes oportunidade de frequentar escola e de
aprender uma profissão.
Ao longo desse processo, oferece-lhes assistência médica e

dentária e também muito apoio e carinho. Tudo isso concorre
para urna nova perspectiva de vida, fora ca marginalidade.
Pelas ações de natureza social que vem desenvolvendo,
consideramos a instituição merecedora do titulo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei ng 983/96 como apresentacc.
Sala das Comissões. 6 de dezem p ro ae 1996
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 986/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relator ic

O Projeto de Lei flQ 986/96. do Deputado Francisco Ramalho,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Doença Renal de Caratinga - ASDOERC -, com
sede rio Municipio de Caratinga.
A matéria foi aprovada no lg turno, sem emenda, cabendo a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A ASDOERC tem por finalidade congregar os pacientes com
enfermidade renal, assistindo-os nas suas necessidades e
contribuindo para que tenham melhores condições de vida.
Por sua luta em auxilio dessa categoria, merece a
instituição ser declarada de utilidade púDlica.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação cio Projeto

de Lei ng 986/96 na forma original.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 992/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei ng
992/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos aos Excepcionais - APAE de Elôí Mendes, com
sede no Município de Elõl Mendes.
Após aprovação do projeto no ig turno, em sua forma
original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública tem como principal oojetivo prestar
atendimento a deficientes físicos e mentais, visando a
promover o seu bem-estar e sua integração na sociedade.
Pelas atividades de caráter assistencial que vem
realizando, torna-se a instituição merecedora do titulo
declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do que foi aventado, opinamos pela aprovação ao

Projeto de Lei nQ 992/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS
ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1996
Presidéncia do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1	Fase: Ata - Correspondência: Mensagens flQS
160, 161, 162. 163 e 164/96 (encaminham, respectivamente, O
Projeto de Lei no 1.056/96, emendas ao Projeto de Lei n
1.016/96. o Projeto de Lei no 1.057/96, suDstitutivo ao
Projeto de Lei ng 1.029/96 e o Projeto oe Lei ng .058/96).
do Governacc do Estado - Ofícios e cartões - Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei ng 1.059/96 - Comunicação:
Comunicação do Deputado Dimas Rodrigues - 2a Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Rérrolo Aioi5 - Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Alberto Pinto Coelho -
Bilac Pinto - Carlos Murta - Dirnas Rodrigues - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Jairo Ataide - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Leonidio Bouças -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental . Declaro aberta a reunião. Sob a proteção ce Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria. para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2,-Secetària, procede à
leitura ca ata da reunião arrterin » . QuC é aprovada sem
rest ri ções.

Correspondência
- O Deputado Ermano Batista, 40-Secretário nas funções de
10-Secretário, lê a seguinte correspondência:
- As Mensagens ngs 160 a 164/96 foram publicadas na edição

de 7/12/96.
OFÍCIOS

Do Sr. Estevam Jesuino cc Las Casas. Superintendente
Central de Adm i nistração de Trans portes. Imóveis e Serviços.
da Secretaria de Administração, informando Que o mencionado
órgão encaminhou à COMIG o assunto de que trata o Projeto de
Lei ng 947/96, e, tão logo haja pronunciamento sobre a
questão, esta Casa será cientificada. (- A Comissão de
Justiça.)
Do Subtenente Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da
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Associação dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, solicitando empenho desta Casa a fim
de Que, no orçamento para o exercício de 1997, haja aumento
de recursos para a rubrica Segurança Pública, especialmente
para o item Pessoal. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Da Sra. Las Salengue. Presidente do Fórum Nacional de
Entidades Metropolitanas, comunicando a instalação da
entidade, a aprovação de seu estatuto, de seu Regimento
Interno e de sua carta de princípios e solicitando apoio
desta Casa para oue sejam alcançacios OS ob-etivos cia

in st i tu i ção. -
CARTOES

Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos. Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais, e Flávio Régis Xavier
de Moura e Castro, Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas, agradecendo o convite para participar da reunião
especial em homenagem à Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais - CDI.
Do Cel. Geraldo Nagib Salomão, Chefe da lla Circunscrição
de Serviço Militar, do Ministério do Exército, agradecendo o
convite para a solenidade de entrega das Medalhas da Ordem
00 Mérito Legislativo.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1 Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

PrOpOSiÇãO:
PROJETO DE LEI No 1.059/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Pompéu - APAE -, com sede em Pompéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pompéu - APAE -, com
sede em Pompéu.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Maria Olivia
Justificação: A APAE de Pompéu, fundada em 25/6/93, é uma

sociedade civil de caráter assistencial, sem fins
lucrativos, que tem como principal objetivo manter e
incentivar a criação de estabelecimentos especializados
destinados ao tratamento, à educação. habilitação,
reabilitação e inserção social do excepcional. Estimular o
trabalho do excepcional por meio de exposições,
cooperativas, oficinas protegidas e das medidas que forem
julgadas necessárias são objetivos da entidade.
Pelos seus propósitos e pela sua dedicação à causa da saúde
e da assistência social. proponho seja a referida entidade
declarada de utilidade pública e. para tanto, peço o apoio
de meus nobres colegas à aprovação deste projeto ce lei.



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

COMUNICAÇÃO
- E. também, encaminflaca à Mesa comun i cação co Deutaoo

Dimas Rodrigues.
2a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência oassa à 2a Fase ao Peaueflo Expediente.
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenario da

comunicação apresentada, nesta reunião. Deic Decutadc Cimas
Rodrigues - falecimento ao Sr. Marcelino Dias Moreira. em
Monte Azul (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Lideres inscritos nem oradores para o Grance
Expediente. a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados paa a ordinária de debates de segunda-feira, dia
9. ás 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 155a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1996
P'esidéncia do De putaco Wande'1ey Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - DiscuSSão
e Votação de Proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto
de Lei ng 919/96: votação do Substitutivo ng 1; requerimento
da Deputada Maria José Haueisen; a provação - Discussão. em
2g turno, ao Projeto de Lei Complementar ng 18/96:
encerramento da discussão: chamada para votação nominal:
aprovação na forma do vencido em lQ turno - Questões de
ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanaerley Avila - Sebastião Navarro vieira - Paulo
Pettersen - Maria ,José Haueisen - Ermano Batista - Antõnio
Júlio - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinnc - Arnaldo Penria - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Meio : Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Heiy
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataice - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo ce
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - ..osé
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Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - WilsOn Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista ae comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos o edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

da reunião os Projetos de Lei ngs 388 e 536/95, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem
à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
flQ 919/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
acrescenta parágrafo ao art. ig da Lei ng 9.532. de 30/12/87
(apostilamento de Diretores de escolas estaduais). A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Fina"ceira opinaram por sua aprovação. Emendado
em Plenário, voi:cu o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo ng 1. Em

votação, o Substitutivo ng 1. Vem á Mesa requerimento da
Deputada Maria José Haueisen, em que solicita o adiamento da
votação do Projeto de Lei nQ 919/96. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto øe Lei Complementar ng
18/96. do Tribunal de Justiça, que modifica a Lei
Complementar nQ 40, de 24/11/95. que dispõe sobre o sistema
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no Estado, 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. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em
conformidade com o art. 263, 1. co Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim", e os
que desejarem rejeitá-lo responderão 'não'. Antes, porém, a
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Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada cio votação nominal.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Jose Haueisen) - Faz a

chamada.)
- Respondem sim á chamada os seguintes Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ermano

Batista - Antônio Júlio - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Almir Cardoso - Arrivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Perna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rocrigues - Dinis Pinheiro -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Iva José - Jairo
Ataide - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hartnas - José Henrique - Leonidio Bouças -
Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Pêricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Responderam "sim	40 Deputados. Não

houve voto contrário. Está. portanto, aprovado, em 2Q turno.
o Projeto de Le	Complementar ng 18/96 na forma ao vencido
em lQ turno. A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente.

estava em pauta para votação, nesta reunião, o Projeto de
Lei no 919/96. de minha autoria, que trata co apostilamento
de Diretores de escola estaduais. Foi apresentado. pelo
Deputado Romeu Queiroz, um substitutivo que não muda a
essência do projeto e o conserva em sua quase totalidade,
dando-lhe nova redação e maior abrangência.
A ilustre Deputada Maria José Haueisen. do PT, pediu o

adiamento da votação. O projeto está novamente em pauta,
agora da reunião da tarde.Então, gostaria, nesta questão cie
ordem, de fazer um apelo à Bancada cio PT e a todos os nobres

2 pares para que, na reunião de hoje ã tarde, façam justiça ás
Diretoras de escola, que têm, aqui. conosco, uma ilustre
representação e que anseiam ver esse projeto aprovado.
Espero que esta Casa, na reunião das 14 horas, possa cumrir
com a sua obrigação de reconhecer a justiça que se pretende
fazer com os Diretores escolares do nosso Estado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
A Deputada Maria José Haueiserl - Sr. Presidente, Srs.

De putados, consideramos inteiramente justas as palavras do
Deputado Sebastião Nava-'rc, Vieira. Sem duvida, a Bancada co
PT fará o possivel para analisar e estuda r esse projeto, a
fim de que ele possa ser votado hoje.
Pedimos o adiamento da votação, uma vez que não tinhamos

conhecimento do que foi proposto no substitutivo. Somente
eu, agora pela manhã, tive a oportunidade de ler o
Substitutivo e tomar conhecimento de seu conteúdo.
A nossa bancada não teve ainda tempo nem oportunidade para

analisá-lo. Achamos mais ao que justo o reconhecimento cie
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todos os Deputados a todos os Diretores e professores, que
trabalham com entusiasmo e muitas vezes são discriminados e
até maltratados pelos maus salários e pelos pagamentos
atrasados. Sem dúvida nenhuma, a Bancada do PT se empenha em
valorizar a classe dos professores e dos Diretores.
Entretanto, não gostariamos de a provar simplesmente porque
está na pauta. Esse foi o motivo do nosso pedido de
adiamento. Lamentamos que os diretores tenham de voltar para
acompanhar a votação do projeto.
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, discordo do que

disse a nobre Deputada. Ela pode não ter conhecimento, mas
há uni representante do PT ria Comissão de Administração
Pública. Ontem, quando o projeto foi votado, ele, já pela
segunda vez, se retirou cia Comissão para não discutir e nos
disse, pessoalmente. que o SINDI-UTE é contra o projeto e
que, por isso mesmo. o PT está afastado da discussão.
A Deputada Maria José Hauelsen - Os senhores estão vendo

que as discussões estão sendo feitas de maneira açodada. Se
a discussão foi ontem à tarde, nós, da Bancada, não tivemos
tempo ainda de, novamente, discutir esse projeto, razão pela
qual pedimos o adiamento. Acho que votações dessa natureza,
e tantas outras que passam por aqui, têm de ser conhecidas
por todostodos os Deputados. Se estava lá um representante oa
Bancada do PT, ele não teve ainda tempo para discutir
conosco o que está proposto no substitutivo que está sendo
apresentado a esta Casa.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, autor da proposição, e
completando as palavras da Deputada Maria José Haueisen e do
Deputado Ajairnar Silva, esta Presidência esclarece que o
pedido de adiamento de votação aprovado leva a votação para
a próxima reunião, que acontecerá na parte da tarde, como
consta na pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 hcas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 35 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS nove horas e quinze minutos co dia três de aezembro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Ivair
Nogueira, membros da Comissão cie Constituição e Justiça:
Miguel Martini, Péricles Ferreira, Geraldo Rezende, Glycon
Terra Pinto, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior e
Gilmar Machado, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os
Deputados José Henrique, Elbe Brandão, Djalma Diniz, Carlos
Pimenta, Anderson Adauto, Antônio Júlio. José Braga. João
Leite, Jorge Hannas e Antônio Andrace. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna. declara
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abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Leonidio Bouças
que proceda á leitura aa ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por fim ouvir os Srs.
João Heraldo Santos Lima, Secretário da Fazenda: José
Mili'ão Costa. Secretário de Assuntos Municipais: José
Henrique Santos Portugal Secretário Particular do
Governador, que irão prestar esclarecimentos para subsidiar
a apreciação dos Projetos de Lei flQS 1.016. 1.025 e
1.039/96. do Governador do Estado. A seguir, na la Fase da
Ordem do Da, o Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido também o Sr.
Eduardo Maneira, professor de Direito Tributário da
Faculdade de Direito da UFMG. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência retorna a oalavra ao
Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que suscitou
o convite. Após explanação do Secretário da Fazenda sobre a
matéria relacionada com o Projeto de Lei flQ 1.039/96. os
Deputados realizam amplo debate sobre o assunto, conforme
consta nas notas taquigráficas. e, devido á intensidade da
discussão, deliberam adiar a análise dos demais projetos
para uma reunião posterior. Diante disso, o Presidente
reitera o convite às autoridades presentes. Devendo se
ausentar, o Presidente convida o Deputado Arnaldo Penna para
assumir a direção dos trabalhos. Ao final dos debates. o
Presidente submete a votação requerimento do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, em que solicita sejam convidados a
pa

r
tici

p
ar de reunião desta Comissão os Srs. JOSé Luiz de

Gouveia Rios, professor de Direito Tributário da PUC-MG. e
Sacha Calmon. professor de Direito Tributário e Financeiro
da UFMG, a fim de tratarem da maté r ia relacionada com o
Projeto de Lei ng 1.016/96. O re;uerimento é acrovado.
Cumprida a fna1idacie da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos Deputados, convoca os membros
das Comissões para as reuniões conjuntas a se realizarem no
dia 5/12/96, ás 9 e ás 14 horas, com a finalidade de se
ouvirem convidados que irão prestar esclarecimentos para
subsidiar a apreciação dos Projetos de Lei ns 1.025 e
1.016/96, respectivamente: determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Saia das Comissões. 5 ce dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnalco Penna - Leonidio
Bouças - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho.

1)
0
•0

O
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência da Deputada Mara José Haueisen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei np 1.060/96 Comunicações: Comunicações da

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e dos
Deputados Péricles Ferreira e Carlos Murta - 2? Fase:

Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações

Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Antônio
Genaro - Bonifácio Mourão - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Kemii
Kumaira - Marco Rõgis - Paulo Schettino - Péricles Ferreira
- Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Simão Pedro

Toledo.
ABERTURA

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As

20h14min. a lista de comparecimento registra a exis t ência de

número regimental. Declaro aberta a reunião. Son a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o S'-. 2Q-Secretário, para proceder
á leitura da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Ata

- O Deputado Ermano Batista. 4Q-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário. procede à leitura da ata da reunião nteriOr,

que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a lsà Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI Plg 1.060/96

Declara de utilidade pública a Associação aos Produtores
Rurais de Congonr'as, com sede no Municipio de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pú p lica a Associação

dos Produtores Rurais de Congonhas, com sede no Município ae
Congonhas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A referida Associação é sociedade civil sem
fins lucrativos, composta por produtores rurais, parceiros,
arrendatários e meeiros, cujo objetivo principal é
contribuir para o fomento e a racionalização das atividades
agropecuárias e para a defesa das iniciativas económicas,
sociais e culturais de seus associados.
O Município ae Congonhas foi beneficiado com a criação
dessa agremiação, oue. além de realizar vasto roteiro de
programas 

p
ertinentes ao setor agricola, proporciona a seus

associados assistência médica, dentária, educacional e
recreativa. Atua ainda nas áreas de medicina veterinária,
engenharia agrária € Outras técnicas, indispensáveis á
sobrevivência do homem do campo.
O meritório trabalho que a associação empreende nos leva a
desejar conceder-lhe o titulo declaratorio de utilidade
aÚbl ica.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
ternos do art. 19E. c;c o art. 104. inciso 1. do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São, também. encan'r,hadas à Mesa comunicações aa Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deoutados
Péricles Ferreira e Carlos Murta.

2g Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo oradores inscritos eara a
1 Fase, a Presidência passa à 2 Fase ao Pequeno
Expediente. compreendendo a l eitura øe comunicações ep
ronunciamentos oe Lideres insc r itos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da p róxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais - aprovação, na 33
Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 1.834/96. dO Deputado
João Batista de Oliveira (Ciente. Publique-se.): e pelos
Deputados Péricles Ferreira - falecimento do Dr. Orlando
Antônio da Silva, médico, nesta Capital (Ciente. Oficie-
se.); e Carlos Murta - sua ausência do território nacional
no período de 11 a 20/12/96. por motivo de viagem, para
tratar de assuntos particulares (Ciente. Publique-se.),

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa da mesma data, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e se,s de novembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala cas
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Hely Tarqü(nio (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna,
por indicação da Liderança do PSDB), Anivaldo Coelho e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimenta l , o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante napauta e solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nos termos regimentais, a Presidência acusa o
recebimento dos Projetos de Lei ns 1.026 a 1.028 e 1.030 a

1.033/96. Passa-se á fase de discussão e votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação.
são aprovados pareceres due concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidadedo
Projeto de Lei Complementar flQ 19/96 (relator: Deputado
Geraldo Santanna) e do Projeto de Lei nQ 991/96 com a Emenda
ng 1 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Passa-se á fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 941/96,
solicita prazo para emitir seu parecer, o que lhe é deferido
pela Presidência. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.002/96: 1.005 e 1.015/96 com emendas
que receberam o nQ 1 (relator: Deputado Anivaldo Coelho).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho - Arnaldo
Penna - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.019/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Guarda de Marujo São Cosme e Damião e Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 14/11/96, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruida com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei ng 12.240. de 5/7/96, que regula a matéria.
Verifica-se, dessa forma, que a entidade serve

desinteressadamente à coletividade, está em funcionamento há
mais de dois anos, tem personalidade juridica e sua
diretoria É' composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam, atendendo assim às
disposições legais em vigor.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluimos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.019/96 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente Anivaido Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.021/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nq
1.021/96 visa declarar de utilidade pública o Alvorada
Futebol Clube, com sede no Municipio de Belo Horizonte,
Publicado em 14/11/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei no 12.240, de
5/7/96, que contém os requisitos necessários ã declaração de
utilidade pública.
O Alvorada Futebol Clube atende às condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a docurnentaçãc apresentada,
razão pela Qual não encontramos ób

i
ce á :ramitação do

projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidac: do Projeto de Lei ng
1.021/96 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996
Geraldo Sartanra. Presidente - Anivado Coelno, relator -
lvair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.024/96

Comissão de Constituição e Justiça
Re a t jr

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de
lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro e Vila Nossa Senhora
Aparecida - ACBVNSA -, com sede no Muriicipio de Belo
Horizonte.
Publicado em 15/11/96. veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos ao art. 195. c/c o art. 103. V.
"a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a referida
instituição atende aos requisitos da Lei ng 12.240, de

5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública,
quais sejam: servir desinteressadamente à coletividade, ter
personalidade jurídica e diretoria composta de pessoas

idôneas e não remuneradas.
Faz-se necessária, entretanto, a apresentação de emenda ao
projeto, para incluir a sigla após o nome da entidade.

Conclusão
Em face ao ex posto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei np
1.024/96 com a Emenda ng 1, apresentada a seguir.

EMENDA No 1

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida -
ACBVNSA -, com sede no Município ae Belo Horizonte..
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Saritanna, Presidente - Anivaldo Coelnc. relator -
Arnaldo Penna - Ivai" Nogueira.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 907/96

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Schettino, tem
o propósito de instituir o Dia do Policial Civil do Estado
de Minas Gerais, a ser comemorado no dia 10 de maio de cada

ano.
Aprovada a proposição no 1Q turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
conforme dispõe o art. 196, c/c o art. 104. 1, C', do
Regimento Interno.

Fundamentação
O abnegado trabalho desenvolvido pela Policia Civil de
Minas Gerais, de reconhecida eficiéncia, tem sido destacado
não só no nosso Estado como também nos demais entes

federados.
Em que pese á flagrante carência de recursos financeiros e
humanos, a corporação tem cumprido sua atribuição primordial
de preservar a ordem pública e proteger os cidadãos e o
patrimônio público e particular.
Em outras ocasiões. quando nesta Casa tramitaram
proposições de extrema importância para a Policia Civil.
como o projeto de lei que tratava do restabelecimento da
Taxa de Segurança Pública e resultou na Lei nQ 12.032. de
22/12/95, não poupamos esforços para dotar aquela força
pública dos recursos de que necessita para funcionar.
O caso que ora se apresenta, entretanto, deve merecer de
nossa parte uma avaliação bastante cautelosa, dadas suas
peculiaridades. Ao instituirmos uma data especifica para
prestigiar determinada categoria, estamos discriminando
outros profissionais que exercem, igualmente. relevantes
atividades públicas. Por outro lado, entendemos que a
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categoria tem total liberdade, independentemente de lei.
para definir a data em aue fará sua comemoração.
A partir dessa avaliação dos fundamentos do projeto,
reformulamos o parecer que adotamos no lg turno, em que
fomos favoráveis a sua aprovação.

Ressalte-se, ainda, que, utilizando-se dos mesmos
argumentos e de outros de ordem constitucional, o Governador
do Estado vetou projetos semelhantes.
Destarte. observando os principios que devem nortear a
administração pública, inclusive o da razoabilidade,
entendemos que o projeto do Deputado Paulo Schettino,
abnegado defensor da categoria dos policiais civis, não
merece nossa acolriida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de

Lei ng 907/96 no 2g turno.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Anderson Adauto. relator.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ

18/96
Comissão ae Redação

3 Projeto oe Lei Complementar ng 18/96, do Tribunal de
Justiça, que cria cargos de Juiz de Direito Substituto e dá
outras providências, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. ' lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos Por se car á proposição a seguinte

r edação final. cue está de acorao com o aprovacc.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 18/96

Cria cargos de Juiz óe Direito Substituto e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam criados 28 (vinte e oito) cargos de Juiz de
Direito Substituto, a serem providos a partir de julho de
1997, destinados aos Juizados Especiais previstos na Lei
Complementar ng , de 24 de novembro de 1995.
Art. 2 - Ficar criados, no Quadro ae pessoal a que se
refere o Anexo IV da Lei ng 11.617, de 4 de outubro de 1994.
10 (dez) cargos de Técnico de Apoio Judicial IV, de
provimento efetivo, código JPI-GS, grau superior e padrão
GOl a G13, com lotação em Belo Horizonte, e 27 (vinte e
sete) cargos de Técnico de Apoio Judicial III, de provimento
efetivo, código JPI-GS e padrão FOi a F15, com lotação em
comarcas de entrância final com 4 (quatro) ou mais Juizes de
Direito.

Art. 3Q - Ficam criados, no Quadro de pessoal a que se
refere o Anexo IV da Lei ng 11.098, ae 11 oe maio oe 1993, 1
(um) cargo oe Diretor oe Juizados Especiais, de provimento
em comissão e recrutamento limitado, código JPI-DAS-08 e
padrão PJ-502, com lotação em Belo Horizonte, e 10 (dez)
cargos de Coordenador de Setor, de provimento em comissão e
recrutamento limitado, código JPI-CH-AI-05 e padrão B-23,
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com l otação em Belo Horizonte.
Parágrafo único - Os titulares dos cargos a que se refere

este artigo serão escolhidos entre os ocupantes estáveis de
cargos de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de
Justiça e da Justiça de Primeira Instância e nomeados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, por indicação do
Presidente da Comissão Supervisora dos Juizados Especiais.

Art. 4Q - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
exercício financeiro de 1997. crédito adicional de
R$2.798.712.52 (dois milhões setecentos e noventa e oito mil
setecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos), para
atender às despesas decorrentes desta lei.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 49/95
Comissão ce Redação

O Projeto ae Lei flQ 49/95, do Deputado Wanderley Avila, aue
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Paraopeba o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg. do Regimento

Interno.
Cumpre esclarecer que esta Comissão houve por bem
acrescentar ao texto do art. lQ os dados relativos ao
registro do imóvel, por considerá-los indispensáveis à sua
plena identificação.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 49/95
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Paraopeba o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Paraopeba uma área de terreno
urbano, de propriedade do Estado, medindo 10.141.50m2 (dez
mil cento e quarenta e um metros quadrados e cinqüenta
decimetros quadrados), situada nesse município. no Bairro D.
Cirilo. na Av. Dr. Júlio César, confrontante, pelo lado
direito, com a Rua 15 de Novembro e a Av. Minas Gerais; pelo
lado esquerdo, com a Rua Coronel José Jorge; e pelos fundos,
com a Rua Francisco Carlos Ribeiro, registrada no livro 2.
sob a matricula flQ 5.114. do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Paraopeba.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembrc de 1996-



155 fN

E
o
c

E

1
•0

o

Paulo Screr:ino. esicente - Seastião He i vécio. relator -
Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 532/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Í1Q 532/95, de autoria do Deputado Hely
Tarqüinio, que dispõe sobre a divulgação, pelos orgãos
oficiais de comunicação social, de informações sobre
cuidados com a saúde e sobre os direitos e as garantias
fundamentais previstos nos textos constitucionais, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
AsSim senoo, opinamos por se dar á pro posição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 532/95
Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos oficiais de
comunicação social, de informações sobre cuidados com a
saúde e sobre os direitos e as garantias fundamentais
previstos nos textos constitucionais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a reservar, em
seus órgãos oficiais de comunicação social, espaço para a
divulgação permanente de informações de caráter educativo
sobre cuidados com a saúde e sobre os direitos e as
garantias fundamentais previstos nos textos constitucionais.
Art. 2g - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schet'no. Presicente - SeDastião Helvécio. reiaor -

Arnaldo Penra,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 591/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 591/96, de autoria co Deputado Durval
Áng elo, que declara de utilidade pública o Instituto
Apostólico Verbum Dei, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos co art. 270. l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 591/96
Declara de utilidade públ:ca o Instituto Apostólico Verbum
Dei, com sede no MriCiio cc Belo Horizonte.
A Assembléia Legis l ativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Apostólico Veroun Dei, com sede no Municipio de Belo
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Horizonte
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saa das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria Barros, relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 785/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 785/96, de autoria do Deputado Marcelo
Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a
permuta do imóvel que especifica com a Companhia Siderúrgica
Pains, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lg

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 785/96
Autoriza o Poder Executivo a efetuar a permuta do imóvel

que especifica com a Companhia Siderúrgica Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a
permuta do imóvel de propriedade do Estado situado no
Município de Divinópolis. no Bairro lnterlagos, constituido
de terreno com área de 2.234m2 (dois mil duzentos e trinta e
quatro metros quadrados). registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Divinõpolis. sob a matricula nQ
10.783, a fis. 33 do livro 3-1, por imóveis de propriedade
cia Companhia Siderúrgica Pains, situados no mesmo município,
no Prolongamento 1 do Bairro Paraíso, perfazendo área total
de 3.660m2 (três mil seiscentos e sessenta metros quadrados)
e constituídos dos lotes ngs 31, 41. 51, 61, 71, 102. 112,
122. 132, 142, 298, 308, 318 e 328 cia Quadra 232, Zona 25,
registrados no livro 2, sob as matriculas ngs 68.654 a
68.667. do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Div inópol is.
Art. 2Q - O imóvel a ser permutado pelo Estado destina-se à
construção de um centro profissionalizante para
adolescentes.
Art. 3g - A permuta far-se-á sem torna para as partes.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Sebastião Helvécio - Arnaldo

Penna
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 837/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 837/96, de autoria do Deputado Simão
Pedro Toledo, que declara de utilidade pública a Associação



Educacional Bom Jardim, com sede no Município de
Camanducaia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. f 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 837/96
Declara de utilidade pública a Associação Educacional Bom

Jardim, com sede '.c Yun ,, cipic5 de Camanducaia.
A Assemblé'a Legislativa co Estaco ae Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educacional Bom Jardim, com sede no Município de
Camanducaia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3_o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 ae dezembro de 1996.
Paulo Scbettino, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 898/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 898/96, de autoria do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública o Prudentina
Futebol Clube, com sede no Municipio de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequaca.
nos termos do art. 270, g ip. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 898/96
Declara de utilidade púclica o Pruce rlzlna Futebol Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Prudentina

Futebol Clube, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 960/96

Comissão ce Recação
O Projeto de Lei nQ 960/96. de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública o Instituto
Aletheia, com sede no Municí

p
io de Belo Horizonte, foi

aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
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nos termos do art. 270, i l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 960/96

Declara de utilidade 
p ública o Instituto Aletheia, com sede

no Município de BeloHorzonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geras decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Aletheia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as dis posições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Paulo Scbettino, Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Sebastião Helvécio.
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166/96 (encaminham, respectivamente, o Projeto de Lei ng
1061/96 e P r ocessos de Legitimação de Terras Devolutas
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de Emenda á Constituição ng 29/96 - Projetos de Lei nQs
1.062 e 1.063/96 - Requerimentos ngs 1,882 a 1.897/96 -
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo, Romeu Queiroz e
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Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, João Leite e Sebastião
Helvécio - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
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Complementar ng 18/96 e cos Projetos cc LCi nQs 49 e 532/95
e 785/96; aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Pêricles Ferreira (4), Romeu Oueiroz e Durval
Angelo: aprovação - 2g Fase: Suspensão e reabertura da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.016/96: apresentação das Emendas flQS 6 a 13: encerramento
da discussão: encaminhamento do projeto com as emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei ng 1.025/96. apresentação das
Emendas ns 3 a 16: encerramento da discussão:
encaminhamento do projeto e das emendas á Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1Q turno, do Projeto
de Lei ng 1.039/96; apresentação das Emendas nos 11 a 16:
encerramento da discussão: encaminhamento do projeto com as
emendas á Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão.
em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 4 12/95; aorovação na forma
co vencido em 1Q turno, com a Emenda n ' - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Le i np 630/95: acrovação na forma do
vencido em ig turno - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wander(ey Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro António
- Anderson Acauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Eloe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
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Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hanflas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trôpia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Wanøer)ey Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ibratlim Jacob, 3p-Secretário, nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 165196*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido a exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza a
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel á Sociedade São Vicente
de Paulo, de Jaiba.
O imóvel em apreço é pretendido pela Sociedade São Vicente
de Paulo, de Jaiba, que o aproveitará na construção de um
asilo, destinado à proteção de idosos e desamparados.
A direção da RURALMINAS, destinatária aa solicitação.
colocou-se favoravelmente à doação. uma vez que sua
finalidade reveste-se de inegável interesse social.
Assim, atendendo aos nobres objetivos que fundamentam a

medida, submeto-a à indispensável aprovação dessa augusta
Casa.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a marifestação dO meu

alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.061/96
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel à
Sociedade São Vicente de Paulo, ce Jaiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais decreta:
Art. lo - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar à
Sociedade São Vicente de Paulo, de Jaiba, terreno urbano de
sua propriedade, com 3.028,74m2, situado na Avenida
Francelino Pereira, s/ng, com as seguintes confrontações:
pela frente, com a Avenida Francelino Pereira; pela direita,
com Cosmo A. ca Silva e espólio de Oton Perdigão: pela
esquerda, com Geraldo P. dos Santos, Claudina L. Guerra e
Juraci M. Alquimim; e, pelos fundos, com a Avenida José
Monteiro de Oliveira.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à construção de asilo, a ser mantido pela
donatária.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, co Regimento Interno.
* - Publicado de aco rdo com o texto original.

"MENSAGEM No 166196*
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62. inciso XXXIV. da
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS.
Preval eço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão de Agropecuária, para os fins do art. 103,
inciso II, alínea 'b", do Regimento Interno, nos termos da
Decisão Normativa de 17/6/93.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OF XCI OS
Do Sr. Arlindo Porto. Ministro da Agricultura (2),
informando a celebração de convênio desse Ministério com a
Secretaria de Transportes com vistas á construção de rede de
eletrificação rural nos Municípios de São Miguel do Anta e
Ervália. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual. c/c o art. 101, XV. do Regimento Interno.)
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do

Tribunal de Justiça, informanao, a propósito de requerimento
do Deputado Marcos Helênio, que essa Corte não encaminhou à
Assembléia projeto de lei que crie novas estruturas
notariais e de registro.
Do Sr. Joaquim Vieira Peixoto, Presidente da Câmara
Municipal de Araguari, solicitando informações sobre o
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asfaltamento de trecho da Rodovia MG-223 entre esse
município e o de Tupaciguara, proposta prioritária de
audiência pública realizada por esta Assembléia.
Do Sr. José Maria Borges. Presidente do IPSEMG,

encaminhando relação de convênios, credenciamentoS e

respectivos valores. (- A Comissão Especial do IPSEMG.)
Do Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima, Delegado Regional

do Banco Central, encaminhando o Relatório de Atividades da
Delegacia Regional do Banco Central em Belo Horizonte - DEBH
-, referente a 1995.
Da Sra. Vara Aun )houry, Coordenadora da CEDIC, agradecendo

o convite para a reunião especial destinada à inauguração do
Centro de Memória Política de Minas.
Do Sr. José Abalém Neto, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores em Armazéns Gerais do Estado de Minas Gerais -
SINTRAG -, solicitando que seja apresentada emenda ao
Projeto de Lei ng 745/96, autorizando o Estado a fazer
provisão de recursos para a liquidação do passivo
trabalhista da CASEMG. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng

745/96.)
Das Sras. Ana Maria da Silva Oliveira e Flora Gonçalves de
Freitas, funcionárias públicas, encaminhando reivindicações
dos funcionários do Quadro de Auxiliar de Atividades
FazendáriaS da Secretaria da Fazenda. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Da Sra. Surley Silva Jardim, solicitando o empenho desta

Casa com vistas a sua nomeação, pela Secretaria da Educação,
em virtude de aprovação em concurso público, para o cargo de
professora. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Hermélio Soares Campos. Presidente da Associação dos
Bancários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e
Região Metropolitana, solicitando o empenho desta Casa junto
ao Congresso Nacional com vistas à rejeição da Medida
Provisória no 1.526/96.

TELEGRAMAS
Do Sr. Nilmário Miranda, Deputado Federal, agradecendo

convite para a inauguração cio Centro de Memória Política de
Minas.
Do Sr. Elmo Meirelies Pahl, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, agradecendo convite para a solenidade de
entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo.

CARTOES
Dos Srs. Jaime Martins e Ronaldo Perim, Deputados Federais.
da Sra. Judite Franklin Vidal, Delegada de Administração do
Ministério da Fazenda, de funcionária da Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Bessa e do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e
Silva, Diretor Regional do SENAC, agradecendo o convite para
a reunião especial comemorativa dos 25 anos de fundação da
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais.
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASÁ-MG, e

João Batista dos Mares Guia. Secretário Adjunto da Educação,
e da Sra. Judite Franklin Vida], Delegada de Administração
do Ministério da Fazenda, agradecendo o convite para a
solenidade de entrega das Medalhas cia Ordem do Mérito
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Legislativo.
Da Sra. Judite Franklin Vida], Delegada de Administração do

Ministério da Fazenda, agradecendo o convite para o Ciclo de
Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.
Da Sra. Zenith Quintão de Oliveira e do Sr João Bel lo de
Oliveira Filho, agradecendo a manifestação da Casa pela
passagem de seu aniversário de casamento.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente. -
- esta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Np 29/96

Dê-se ao 11 do art. 39 da Constituição do Estado a
seguinte redação:
"Art. 39 - ....................................

11 - Aplica-se ao servidor público militar o disposto nos
incisos 1, II, III, IV e V e no parágrafo único do art. 31 e
nos 4Q, 5o, 6Q e 7g do art. 36 desta Constituição e no
art. 7Q, VI, VIII, XII, XVII. XVIII e XIX, da Constituição
da República.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Raul Lima Neto - Maria José Haueisen - Geraldo Santanna -

Sebastião Helvécio - Maria Olivia - Marcos Helênio - Durval
Angelo - Elbe Brandão - José Maria Barros - Ajalmar Silva -
Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Carlos Murta - Ronaldo
Vasconcellos - Anivaldo Coelho - Olinto Godinho - Errnano
Batista - Rêmolo Aloise - Bilac Pinto - Anderson Adauto -
Djalma Diniz - Irani Barbosa - Wanderley Ávila - Jorge
Eduardo de Oliveira - Aílton Vilela - Ivair Nogueira.
Justificação: E urgente que se adotem providências visando
melhorar as condições salariais dos servidores públicos
militares.
Estamos propondo que se estenda aos militares o direito, já
outorgado ao servidor civil, de perceber adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas.
Trata-se de medida da mais cristalina justiça, pois,
efetivamente, nada justifica que os servidores civis
percebam adicional de remuneração por trabalho em condições
perigosas ou excepcionalmente desgastantes e que os
militares, trabalhando nas mesmas circunstâncias, não
recebam idêntica vantagem pecuniária.
- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.062/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Campestre, com sede no Municipio
de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-is decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Campestre, com
sede no Município de Campestre.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A APAE de Campestre é uma sociedade civil de
caráter assistencial, sem fins lucrativos, de duração
ilimitada, que tem por objetivos: prestar assistência social
beneficente, proporcionar educação, habilitação e lazer ao
excepcional, visando a seu bem-estar e sua integração
social; desenvolver a cultura especializada e o treinamento
de pessoal destinado a trabalhar no campo da educaç ão para o

excepcional; pleitear junto aos poderes públicos competentes
medidas normativas e administrativas visando aos interesses
do excepcional.
Dentro desse espirito, evidencia-se seu caráter de

utilidade pública, objetivamente demonstrado pela

documentação anexa, e, em consonância com as altas
finalidades a que se propõe este projeto de lei, espera-se

sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso

1. do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI No 1.063/96

Declara de utilidade pública a entidade Ponto de Contacto
Nova Canaã para a Promoção do Bem-Estar Social, com sede no
Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Ponto de Contacto Nova Canaâ para a Promoção do Bem-Estar
Social, com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta le entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A entidade Ponto de Contacto Nova Canaâ para

a Promoção do Bem-Estar Social, fundada em 14/11/92, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter

filantrópico, que tem como fim precipuo promover o
desenvolvimento social e o bem-estar da população de Betim e
de cidades circunvizinhaS.
A responsabilidade social da instituição determina a ajuda
e o amparo aos menos favoreciaos, reconhecendo a dignidade
inerente a cada um deles e dando-lhes a possibilidade de
gozar de seus direitos de cidadão. Para tanto, a entidade
zela pela saúde e pela educação das crianças e dos
adolescentes do municipio, protege a maternidade e a velhice
carente, entendendo que a garantia de direitos sociais
básicos, especialmente a saúde e a educação, é fator
principal de integração social e enriquecimento da pessoa.



Considera, ainda, que tais itens constituem importantes
instrumentos para o progresso econômico e o desenvolvimento
regional
Além dessas considerações, é importante ressaltar que a
entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, conforme
atesta a Promotora de Justiça da Comarca de Betim.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.882/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de SOt de lama asfáltica
para pavimentação de vias urbanas no Município de Olhos-
d'Agua. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.883/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma quadra poliesportiva no Município de São
Romão.
NQ 1.884/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de uma quadra poliesportiva no Município de Santo
Hipól ito.
Ng 1.885/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de uma quadra poliesport iva no Município de
Itacambira. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 1.886/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas á construção de cadeia pública no Município de
Luislândia. (- A Comissão de Defesa Social.
No 1.887/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de Luislândia.
NQ 1.888/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de Santo
Antônio do Retiro. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social
No 1.889/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de 50t de lama asfáltica
para pavimentação de vias urbanas no Município de
Guaraci ama.
No 1.890/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um terminal rodoviário no Município de
Guaraciama. (- Distribuídos à Comissão de Administração
PúDl ica. )
No 1.891/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
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construção de uma quadra poliesportiva no Município de

Guaraciama. (- A Comissão de Educação.)
No 1.892/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de Ibiracatu.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 1.893/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de
Ibiracatu. (- Á Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.894/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um terminal rodoviário no Municipio de
Ibiracatu. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.895/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de Patis.
(- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.896/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um terminal rodoviário no Município de
Glaucilândia. (- Á Comissão de Administração Pública.)
No 1.897/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado com vistas à criação de uma comarca no Município de
Jaíba (- Anexe-se ao Requerimento nQ 8/95.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Durval Angelo, Romeu Queiroz e Péricles

Ferreira(4)
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

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

Srs. Deputados, hoje, 10 de dezembro, comemoramos o Dia da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1948, a
Assembléia Geral da ONU aprovava a Convenção dos Direitos do
Homem. E, estamos aqui, nesta tribuna, para realçar esta
data e, também, para realçar a reportagem do "Estado de
Minas", estampada hoje, em que é ressaltada a violação dos
direitos humanos em Minas Gerais, principalmente quanto aos
fatos ocorridos nos últimos anos, como a Chacina do
Taquaril, a tortura dos bancários, o trabalho escravo de
crianças e outros fatos que nodoam a nosso Estado.
E é para realçar principalmente esses fatos, neste dia

importante que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos,
que ocupo esta tribuna. O jornal "Estado de Minas", matutino
de grande importância na nossa Capital, realça, na edição de
hoje, dia 10, a Proclamação Universal dos Direitos Humanos,
editada em 1948, pela Assembléia Geral da ONU, realçando a
igualdade dos direitos do homem, principalmente dos mais
humildes. A reportagem mostra que Minas é um dos Estados do
Brasil em que os direitos humanitários estão sendo
desrespeitados. Diz a reportagem: "O Presidente da Anistia
Internacional - Seção Brasileira, Ricardo Balestreri, se
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recusa a falar dos casos de violação dos direitos humanos
investigados pela entidade, em Minas. Ele alega que na
Anistia Internacional é proibido que brasileiros falem sobre
os casos internos, para não prejudicar imparcialidade.
Apesar disso, deixa dicas claras sobre as maiores
preocupações com relação às violações mais freqüentes no
Pais, que 5O: as chacinas, as questões dos povos indígenas.
a questão agrária, envolvendo os sem-terra e os sem-casa; e,
ainda, o problema da escravidão infantil."
E por isso, meus senhores, que ocupo a tribuna, nesta

tarde, para realçar que Minas Gerais tem muito, ainda, a
realizar e a pensar, a fim de que os direitos humanos sejam
respeitados e sejam, sobretudo, os casos de desrespeito a
esses direitos apurados. E o que tinha a dizer, Srs.
Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite s - Sr. Presidente, prezados membros

da Mesa, Deputadas, Deputados e demais pessoas presentes a
esta reunião legislativa, no último dia 7 iniciamos a Semana
Internacional de Direitos Humanos, período em que em todos
os países signatários da Declaração Universal dos Direitos
Humanos estarão ocorrendo milhares de eventos objetivando
aprimorar instituições, conscientizar cidadãos, mas, também,
denunciar o muito que ainda temos que caminhar para que cada
um dos habitantes deste planeta seja visto, reconhecido e
tratado em sua plenitude, tanto pelo poder público, como por
toda força viva que compõe esta nossa sociedade.
Como Presidente da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais desta Casa, estive, na sexta-feira passada,
participando em Brasília, do Terceiro Fórum Nacional das
Comissões Legislativas de Direitos Humanos, promovido pela
Câmara Federal. Na Capital Federal, discutimos a integração
e a atuação conjunta das comissões legislativas, já que os
problemas enfrentados pelos Estados têm muito em comum, e as
soluções passam pelo somatório de forças dos poderes
públicos e da sociedade organizada: igreja, entidades de

a classe, associações comunitárias. etc.
Definimos algumas prioridades para serem implementadas no

próximo ano:
- no âmbito da reforma agrária: obrigatoriedade da

presença do Ministério Público nas ações possessórias e
cumprimento de mandado judicial de questões possessórias e
federalização da competência judicial nos conflitos
fundiários;
Em Minas Gerais, a questão fundiária foi a que mais

demandou ações da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais. A preocupação com essa problemática é bem
maior q ue a análise de números, pois as conseqüências não
podem ser mensuradas aoenas pela matemática: delas advêm os

2	crimes de morte, o cesemprego, a desagregação familiar do
trabalhador rural, que. sem referência, emigra para as
metrópoles aumentando os bolsões de miséria, a
violência urbana, a população de despossuidos a perambular
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pelas nossas ruas.
Gostaria, portanto, de destacar o resultado de nossas

ações este ano: Esta comissão acompanhou lideranças de
trabalhadores rurais ao Governo cio Estado com uma pauta
ampla de reivindicação. Com vitória de todos, Eduardo
Azeredo nomeou um assessor especial para a reforma agrária,
que vem coordenando várias ações em todo o Estado.

2 - Outras prioridades decididas em Brasília: revisão da
lei sobre crimes hediondos; agilizaçãO da reforma urbana e
programa de renda mínima; programa de proteção às
testemunhas e às vitimas; tipificação do crime de tortura
que se arrasta pelo Congresso, aguardando a votação
definitiva; reforma do Poder Judiciário; tipificação do
trabalho escravo e independência dos órgãos QeriCiais das
Secretarias de Segurança; reforma co sistema penitenciário.

Em Minas Gerais debatemos amplamente essa situação. Hoje.
ternos em torno de 10.310 presos em condições indevidas:
7.069 condenados em delegacias e 3.241 aguardando
julgamento. No Estado, temos 8 mil mandados de prisão para
serem cumpridos. e não o são porque não há onde colocar os
presos. Recentemente promovemos uma audiência pública para
esclarecer as denúncias de que os 230 presos que ocupam um

espaço para 60, na Delegacia de Vigilância-Geral da

Lagoinha, estavam sendo mantidos sob controle com

tranquilizantes.
3 - Em Brasilia, também consideramos fundamental a ação

efetiva contra os grupos de extermínio e a violência
doméstica; a implementação dos conselhos estaduais de defesa
da pessoa humana; a notificação, pelas Secretarias de Saúde,
dos homicidios causados por acidente de trânsito e outras
mortes afetas à saúde pública.
Em nosso Estado também trabalhamos estas questões na

Comissão. Com relação ao trânsito, promovemos urna reunião
com Diretores do DNER. do DER-MO, da Policia
Rodoviária Federal, os quais confirmaram ser o motorista o
responsável por 90% dos acidentes que ocorrem nas estradas.
Portanto, faz-se necessária uma ampla campanha educativa,
assim como a adoção de leis mais rígidas que coibam a
imprudência, a negligência e a irresponsabilidade no
trânsito. Na área da saúde, o combate ao vicio do tabaco -
que se traveste de uma opção de prazer, mas que mata e causa
doenças seriissimas, e que hoje também é um fator de redução
do mercado de trabalho para quem faz uso dele, devido ao
alto custo previdenciário do tratamento das doenças causadas
pelas suas quase 5 mil substâncias tóxicas -, resultou em um
projeto de lei de nossa autoria, que, apesar de seus
benefícios e de sua ação educativa, estã, desde julho,
parado nesta Casa, aguardando votação em 2g turno.

4 - Muitas outras prioridades foram eleitas em Brasília:
criação de urna agência nacional de Direitos Humanos:
obrigatoriedade da disciplina de Direitos Humanos nos
curriculos escolares cie lg e 2Q graus. universidades e
academias de policia. Também em Minas Gerais, o nosso
trabalho não se resumiu a essas questões de grande
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Merece ainda um especial destaque a questão indígena.
Promovemos o ip Seminário de Políticas Públicas
Indigenistas, em que lideranças maxacali, xacriabá, crenaque
e Pataxó criticaram o Decreto flQ 1.775, que permite a
contestação e a impugnação de áreas indígenas já demarcadas.
Presente ao encontro, o jurista Dalmo Daliari afirmou ser
esse decreto inconstitucional. A partir desse Seminário,
junto com organizações que trabalham com a causa indígena,
estivemos com o Governador levando nossa preocupação, e ele,
prontamente, instituiu uma comissão para tratar de forma
especial de tudo o que diz respeito aos povos indígenas
fixados em nosso Estado.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Estamos

acompanhando o pronunciamento de V. Exa. . Deputado João
Leite. Nas anotações que foram feitas, certamente foram
apontados os principais enfoques que a Comissão de Direitos
Humanos e que V. Exa. têm defendido em seus trabalhos.
Entre os pontos, como V. Exa. mesmo cita, há a reforma

agrária e o problema dos índios. Mas gostaria de chamar a
atenção dos senhores, principalmente nesta data, para as
crianças e os adolescentes das grandes cidades.

o principal desafio dos governantes é fazer um trabalho em
defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Temos
notado que em Belo Horizonte e em outras cidades-pólos de
Minas Gerais o problema tem-se avolumado cada vez mais. E
muito pouco se fez. Quase nenhum trabalho efetivo se vê.
Ninguém procura colocar o dedo nessa ferida. Ai é que está o
grande desafio.

Em Belo Horizonte, observamos centenas, talvez milhares de
crianças fora das escolas, que estão no submundo, em segundo
ou terceiro plano das atenções.
Muito se fala, em períodos pré-eleitorais, em campanhas,

mas, quando chega o momento ideal para agir, para tentar
solucionar o problema, ou pelo menos amenizá-lo, não
observamos uma ação Política efetiva. E a sociedade tem
cobrado isso.
Num extremo temos as crianças e os adolescentes e, no

outro, os idosos. E só passar na Av. Alvares Cabral com
Olegário Maciel para constatarmos isso. Lá, há muitos meses.
ficam umas 6 ou 7 pessoas idosas, com mais de 70 anos, até
meia-noite, todos os dias. São pessoas que têm muitas
reivindicações. Elas não são procuradas por grupos oficiais
ou extra-oficiais para ajuda.

Deputado João Leite, esse trabalho tem sido muito bom; sou
testemunha de sua seriedade, competência, responsabilidade e
da preocupação de V. Exa. Não estou aqui chamando V. Exa. à
responsabilidade. A r esponsabilidade não é só da Comissão de
Direitos e Garar.tias Fundamentais. A responsabilidade é de
todos nós.

Tivemos neste ano a criação da Secretaria de Estado da
Criança e do Adolescente, que foi desmembrada da SELT,
existiu durante algum tempo e depois, quando foram
reformuladas algumas Secretarias, deixou de existir e foi
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anexada à Secretaria do Trabalho. O Governador Eduardo
Azeredo está tentando acertar, está tentando fazer alguma
coisa, mas, sozinho, não faz. Se a sociedade não participar,
se nós não nos preocuparmos com os problemas, veremos
crianças nas ruas, doentes, assaltando, adolescentes se
prostituindo, meninas de 13 anos de idade vendendo o seu
corpo a troco de nada, a troco de uma calça jeans ou de um
par de tênis, crianças sendo comandadas e direcionadas por
adultos, os verdadeiros marginais. Acho que Minas Gerais tem
que colocar a mão na consciência. Temos que nos penitenciar,
bater no nosso peito, assumir a nossa culpa e tentar, de
forma definitiva, encaminhar um trabalho com o objetivo de
ajudar essas crianças e os idosos. Agora mesmo está
tramitando na Casa o Projeto do Idoso. V. Exa. está criando
o Conselho Estadual do Idoso. Temos que procurar
regulamentar as leis e cobrar sua execuç ão , sem deixar que

elas sejam engavetadas, como a maioria das leis feitas pelos
parlamentares. Temos que cobrar a execução das leis e uma
política efetiva, sem demagogia. Temos que sair da retórica
e partir para a prática, a fim de dar assistência ás
crianças de Belo Horizonte, pobres crianças abandonadas,
famintas, que estão se prostituindo e se tornando
verdadeiros marginais na Capital e nos grandes centros do

nosso Estado.
O Deputado João Leite s - Agradeço a contribuição. Deputado

Carlos Pimenta. Ele levanta uma questão que consideramos
fundamental. Tive a oportunidade de ter uma grande
experiência como Secretário de Esportes de Belo Horizonte,
privilegiando com 12 projetos as crianças e os adolescentes
desta Capital. Trabalhando e tratando diretamente com eles,
constatamos que cerca de 80%, alguns já sem referência
familiar, vêm do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas.
Penso que uma das ferramentas importantes para estancar essa
vinda de familias, não só para Belo Horizonte, mas também
para outras cidades, seria justamente dar uma grande
oportunidade para as famílias em suas regiões, no caso a
Região Norte, que V. Exa. representa tão bem nesta Casa.
Encerrando, Sr. Presidente, temos que lembrar que a

cultura indígena está profundamente relacionada com a posse
da terra. Nela eles habitam e dela tiram sua sobrevivência.
Não existe, na cultura do chamado "homem branco', um valor
tão precioso quanto é a terra para o índio. Havia no Brasil
5 milhões de índios. Hoje existem aproximadamente 334 mil,
pertencentes a mais de 200 povos. Em Minas, eles são 8 mil.
Todos eles precisam e merecem ter assegurado o seu lugar.
Precisam e merecem ser protegidos da ambição e da ganância
do chamado homem civilizado. Tirar a terra do índio e jogá-
lo à total marginalidade, ao alcoolismo, ao suicidiO é o
mesmo que decretar o seu extermínio.
Antes de finalizar essas minhas palavras, gostaria de

agradecer a todos que contribuíram para o nosso trabalho,
nesses dois anos, como Presidente da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. Ao Presidente desta Casa, Deputado

Agostinho PatrCis; ao Deputado Rêniolo Aloise. Secretário,
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sempre apoiando nossas ações: à Diretoria-Geral da
Assembléia, na pessoa do Dr. Dalmir de Jesus, que todas as
vezes em que foi solicitado nos atendeu prontamente: aos
consultores e secretários da Comissão um agradecimento à
fiel parceria, sem a qual não teria sido possível o êxito
alcançado pela Comissão.

Encerrando este pronunciamento, deixo para nossa reflexão
um texto das Escrituras Sagradas, nossa fonte maior de
inspiração e vida: "A sabedoria que vem do alto é antes de
tudo pura; e é também pacifica, bondosa e amigável Ela é
cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é
livre de preconceito e de fingimento. Pois a Justiça é a
colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos
que trabalham em favor ca paz. (Tiago 3 - 17-18) Que Deus
abençoe esta Casa, seus legisladores e funcionários. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Juiz de Fora viveu ontem uma noite muito
importante, quando a Justiça local agraciou homenageados da
cidade com a Medalha Desembargador Hélio Costa, instituída
Dor meio da Resolução ng 296/95, da egrégia Corte Superior
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E, para
nossa alegria, entre os homenageados da noite de ontem
figura a ilustre personalidade de Virgílio de ASSIS Pereira
da Silva Júnior, que é natural de Juiz de Fora, onde nasceu,
no dia 13/3/25, filho de Virgílio de Assis Pereira da Silva
e Adelina Gervason Pereira da Silva.
Casou-se, em 1951, com a Sra. Magaly Brega Pereira da

Silva, 0 casal tem seis filhos e doze netos. Fez o curso
Primário no Grupo Delfim Moreira. Em 1936, ingressou na
antiga Academia de Comércio e em 1942 concluiu o curso de
Contador, com prerrogativas de Bacharel em Ciências
Contábeis.

Em 1950, Virgilio de Assis obteve o título de Bacharel em
Ciências Econômicas, pela Faculdade de Administração e
Finanças. cia Academia de Comércio de Juiz de Fora. Em 1961.
bacharelou-se em Direito, integrando a primeira turma da
recém-criada UFJF. Foi Presidente da Associação dos ex-
Alunos da Academia de Comércio de Juiz de Fora.

Desportista, integrou as equipes principais de basquete e
vôlei da Academia de Comércio do Circulo Militar, do Clube
Ginástico, do Tupi, do Tupinambás e do Sport Club Juiz de
Fora. Foi, também, Presidente da Liga Juizforana de Basket-
Ball. Fundou, com destacadas personalidades. o Clube Bom
Pastor, a Associação Atlética Banco do Bras' - AABB - e a
Associação dos Clubes Recreativos Esportivos e Sociais de
Juiz de Fora - ACRES -. tendo Sido, no Clube Bom Pastor,
Diretor, Vice-Presidente, Presidente. E, atualmente,
Presidente do Conselho Deliberativo. Foi Presidente da AABB.
da qual é Sócio-Benemérito e Vice-Presidente da ACRES e do
Tupi Futebol Clube.
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Escotista, foi Presidente do 2Q Distrito Escoteiro de
Minas Gerais e recebeu, por serviços prestados, as medalhas
"Gratidão Ouro e Bronze. Ingressou na carreira bancária,
inicialmente no Banco de Crédito Real, em 1943,
transferindo-se, em 1944, para o Banco do Brasil, onde
alcançou os postos da carreira. Especializando-Se em Crédito
Rural e Industrial, em 1968, integrou, na Presidência

daquela instituição. Grupo de Trabalho encarregado de
normatizar as instruções do crédito rural e industrial.
Aposentou-se como funcionário do Banco do Brasil em 1974,

após 30 anos de serviços prestados àquela instituição.
Em 1951, ingressou, como professor, na antiga Faculdade de

Administração e Finanças da Academia de Comércio de Juiz de
Fora, hoje, integrada à nossa Universidade, onde lecionou
Valor e Formação de Preços, Moeda e Bancos e Elaboração e

Análises de Projetos.
Professor Titular, exerceu naquela Instituição inúmeros

cargos de administração, tendo sido Vice-Diretor, Diretor
Pró-Tempore e Chefe de Departamento. Na Direção da
Universidade foi Pró-Reitor de Assuntos Comunitários.
Aposentou-se, em 1985, após 34 anos de serviços prestados
àquelas Instituições.
E membro do Lions Clube Juiz de Fora Redentor, onde

ingressou em 1963. Ocupou todos os cargos de Diretoria,
inclusive o de Presidente. No Distrito L-18, foi eleito
Governador, em 1974, e, ainda, no Conselho Nacional de
Governadores ocupou os cargos de Assessor Nacional para o
intercâmbio de Juventude e o de Assessor Administrativo.
Atualmente é Assistente para Assuntos do Meio Ambiente dos
Clubes das Regiões Sudeste e Centro-Oeste. Integrou em 1969.
a 1 Turma da Associação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra, como representante do Banco do Brasil. E Vice-
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e
Vice-Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos de Minas Gerais. Integrou o Corpo de Jurados
da Comarca de Juiz de Fora, por mais de 20 anos. Exerceu,
ainda, os cargos de Juiz Classista da Justiça do Trabalho,
como representante dos empregados (em 1958), por indicação
do Sindicato dos Bancários e dos empregadores, indicado que
foi em 1988, pelo Sindicato Rural. Colabora, há mais de 50
anos, com a Justiça Eleitoral, tendo sido Secretário.
Escrutinador e Presidente de Turma das Juntas Apuradoras."
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em razão desse

vasto trabalho comunitário, prestado pelo ilustre cidadão
juiz-forano. Virgílio de Assis Pereira da Silva Júnior, é
que, como Deputado majoritário daquela região, nesta Casa,
venho trazer esta homenagem que, tenho certeza, também será
a homenagem desta Casa a esse ilustre cidadão. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas
galerias da Casa. do Vereador Orlando Duarte dos Reis,
Presidente da Câmara dos Vereadores de Pirapora



173 W&
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

ia Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final do Projeto de .ei Complementar no 18/96, do Tribunal
de Justiça, que cria cargos de Juiz de Direito Substituto e
dá outras providências: e dos Projetos de Lei ngs 49/95, do
Deputado Wanderley .Avila, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Paraopeba o imóvel que
especifica; 532/95. ao Deputado Hely Tarqúinio, que dispõe
sobre a d ivulgação , pelos órgãos oficiais de comunicação
social, de informações sobre cuidados com a saúde e sobre os
direitos e as garantias fundamentais previstos nos textos
constitucionais; e 785/96, do Deputado Marcelo Gonçalves.
que autoriza o Poder Executivo a efetuar a permuta do imóvel
que especifica com a Companhia Siderúrgica Pains (A
sanção.).

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados Pêricles Ferreira
(4), solicitando tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei Complementar no 19/96, para os Projetos de
Lei nos 919 e 968/96 e para o Projeto de Resolução ng
1.055/96; Romeu Queiroz, pedindo tramitação em regime de
urgência para o Projeto de Lei no 978/96; e Durval Angelo,
solicitando reunião conjunta das comissões a que foi
distribuído o Projeto de Lei ng 828/96 (Cumpra-se.).

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30
minutos, a fim de aguardar que sejam preenchidos os
pressupostos regimentais necessários à apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

o Projeto de Lei no 1.029/96. do Governador do Estado, por
não se encontrarem preenchidos os pressupostos regimentais
necessários à sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 1.016/96. do Governador do Estado, que altera a Lei
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no 6.763, de 26/12/75. que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 1.016/96
EMENDA No 6

Dê-se aos 10 e 11 do art. 22 da Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1975, alterado pelo art. lg do Projeto de Lei n
1.016/96, a seguinte redação:
"Art. lg - ....................................
Art. 22 - .....................

lO - Fica assegurada a restituição, na modalidade de
crédito, do imposto pago antecipadamente em razão da
substituição tributária:
a) Caso não efetive o fato gerador presumido na sujeição

passiva;
b) Caso se comprove que na operação final com mercadoria ou
serviço ficou configurada obrigação tributária de valor
inferior à presumida.
1 - O pedido de restituição, sem prejuízo de outras provas
exigidas pelo Fisco, será instruído com cópia da
documentação fiscal da operação ou da prestação realizada
que comprove o direito à restituição.
II - O Poder Executivo disporá sobre os pedidos de

restituição que serão processados prioritariamente, quer
quanto à sua instrução, quer quanto à sua apreciação,
podendo, também, prever outras formas de devolução do valor,
desde que adotadas para opção de contribuinte.

11 - E assegurado ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor do imposto pago por força da
substituição tributária. correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar, ou caso se comprove que, na
oper ação final com mercadoria ou serviço ficou configurada
obrigação tributária de valor inferior à presumida..
Sala das Reuniões. 27 novembro de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A Lei Complementar Federal flQ 87/96, veio
preencher uma lacuna de quase dez anos, substituindo o
Convênio 1CM flQ 66/88, que até então vinha regulando,
provisoriamente, o imposto estadual. Importantes
modificações foram introduzidas na disciplina do ICMS pela
referida lei complementar, destacando-se a normatização
detalhada das regras aplicáveis à substituição tributária,
garantindo ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor anteriormente retido, se o fato gerador
presumido não se concretizar, convalidando um direito
constitucional do contribuinte, introduzido pela Emenda ã
Constituição ng 3, de 17/3/93 (CF/88, art. 150. 7g).
O mercado de veículos automotores não opera com tabelamento
de preços, e o fabricante, na qualidade de contribuinte
substituto, recolhe o ICMS sobre sua sugestão de preço ao
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consumidor. Os preços dos veículos automotores são regulados
pela realidade do mercado, que, em razão do excesso de
oferta de produtos, gera alta competitividade. A própria
postura dos consumidores, cada vez mais dispostos a obter
condições mais favoráveis, tem provocado a redução dos
pr eços finais. Dessa forma, os concessionários de veículos,
somente com o sacrifício de parcelas expressivas de suas
margens ue comercialização, conseguem manter-se em
atividade. Assim, vêem-se os concessionários pagando ICMS
sobre uma base de cálculo fictícia, pois a substituição
Supõe sempre a margem integralmente realizaaa na venda ao
consumidor final - quando, na realidade, a margem foi
substancialmente reduzida em virtude de descontos exigidos
pela clientela e praticados pelo mercado. Objetivando a
preservação do mecanismo e a adoção de uma política fiscal
mais justa e consentânea com a Constituição. outras unidades
da Federação já adotaram, em seu direito positivo, normas
que autorizam ajuste do ICMS recolhido ao "quantum"
efetivamente agregado pelo concessionário na etapa de
circulação aue lhes compete, mediante compensação das
diferenças apuradas para menor entre o valor teôrico, que
suportou a tributação original por substituição, e aquele
efetivamente praticado quando da comercialização do bem. O
Estado de São Paulo, em sua consolidação da legislação
tributária - Lei ng 6.374/89, em seu art. 66-B (acrescentado
pelo art. 3o da Lei n 9.176/95), já aprovou a normatização
da garantia de restituição do imposto retido a maior. Se não
obtivermos tratamento tributário isonômico, ficarão os
concessionários e os consumidores finais de Minas Gerais
sacrificados em relação aos concessionários e consumidores
finais de São Paulo, que pagarão menos pelo mesmo produto.
Ciente da preocupação em adequar a legislação,
principalmente do interesse em zelar pela juridicidade dos
atos do Estado e pela defesa dos direitos e em face dessas
ponderações, prudente e necessária ê a emenda ora
apresentada ao Projeto de Lei ng 1.016/96. especificamente
no que se refere à realidade do setor de distribuição de
veículos automotores.

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 20 do Projeto de Lei no 1.016/96. inciso II
do 6o do art. 29 da Lei ng 6.763. de 26/12/75, a seguinte
redação:
"Art. 2o - ....................................
Art . 29 - .....................................
5	6g - ........................................
II - a energia elétrica usada ou consumida no
estabelecimento, bem como a prestação de serviços de
comunicação recebida, exclusivamente para sua atividade-fim.
a partir de lo de novemoro de 1996.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: O acréscimo ao referido dispositivo da

expressão "exclusivamente para sua atividade-fim", baseia-se
em estudo realizado sobre o inciso II do art. 33, c/c o art.
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36, da Lei Complementar ng 87/96, que viabiliza, a partir de
lg/11/96. o direito ao crédito do ICMS incidente sobre a
energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento.
Como regra geral, não só o industrial, mas também o

comerciante, o produtor rural, o transportador e o prestador
de serviço de comunicação, sem dúvida, poderão ter o crédito
relativo ao ICMS contido nas contas de energia elétrica
pagas pelo consumo no estabelecimento, a partir de novembro
de 1996.
Nesse ponto, entendemos que é preciso observar, ainda, para

efeito desses créditos de energia elétrica, que, quanto à
restrição contida no § lg do art. 20 da nova lei,
relacionada com a proibição do creditamento em relação a
mercadorias alheias á atividade do estabelecimento, assim
como a exigibilidade do estorno do crédito por essa mesma
razão (art. 21, inciso III), os Estados e o Distrito Federal
somente reconhecerão o crédito da energia que for consumida
especial e exclusivamente na sua atividade-fim, ou seja:
pela indústria, no processo industrial ou de fabricação dos
produtos que sejam tributados nas subseqüentes saidas; pelo
comércio, no local de comercialização de mercadorias; pelo
produtor rural, na produção rural; pelo prestador de
serviços de transporte e de comunicação, nos locais e
setores que diretamente se relacionarem com a prestação
desses serviços.
Pela importância da matéria, esperamos contar com os nobres

pares desta Casa para a aprovação desta emenda.
EMENDA No 8

Acrescente-se, na forma proposta pelo art. lg para o art.
28 da Lei ng 6.763, de 26/12/75, o seguinte parágrafo:
"Art. l Q - .. ............................
Art. 28 - ..............

- O estabelecimento abatedouro, em substituição ao
aproveitamento de quaisquer créditos relacionados com a
aquisição ou a produção de aves, poderá optar pelo crédito
de importância equivalente à aplicação de 5% (cinco por
cento) do valor de suas operações de saida, opção esta que
será declarada em termo, em livro fiscal próprio,
autenticado pela Receita Estadual.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Hely Tarqüínio
Justificação: Tal medida pretende estabelecer em Minas

Gerais o mesmo tratamento fiscal dado á avicultura em São
Paulo, por meio do Decreto ng 41.369, de 28/11/96.
E oportuno lembrar a posição de destaque que a avicultura

mineira vem alcançando no setor nacional; para que continue
a crescer, é necessário haver incentivo por parte do Estado.

EMENDA No 9
Dê-se a seguinte redação à forma proposta pelo art. 2g para

o f 13 do art. 22 da Lei ng 6.763, de 26/12/75:
"Art. 2g - ................
Art. 22 - ..............................

13 - Em substituição à sistemática prevista nos 11 e

12, fica o Poder Executivo autorizado a conceder regime
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especial de tributação, estabelecendo forma diversa de
ressarcimento.
Justificação: A norma proposta busca possibilitar a
utilização de forma de ressarcimento mais ágil nos casos em
que isso se fizer necessário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Leonidio Bouças

EMENDA No 10
No art. 20, acrescente-se ao art. 22 da Lei ng 6.763. de

26/12/75, o seguinte parágrafo:
"Art. 2g - .....................................
Art. 22 - ......................................

13 - O Secretário da Fazenda poderá determinar a
suspensão da condição prevista no oarágrafo anterior nos
casos em que o contribuinte deixar de repassar aos cofres do
Estado, dentro dos prazos previstos, os valores do imposto
anteriormente retido por ocasião das operações com produtos
sujeitos ao regime de Substituição tributária.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Leonidio Bouças

EMENDA No 11
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte parágrafo:
Art . 22 - ....................................
12 - Equiparam-se à indústria, para efeito de sujeição ao

regime da substituição tributária, os atacadistas e
distribuidores.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Leonidio Bouças

EMENDA No 12
Dê-se ao f 9g do art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - ....................................
9 - Na entrada de mercadoria sujeita ao regime de

substituição tributária, proveniente de outra unidade da
Federação para entrega neste Estado a comerciante varejista
ou sem destinatário certo, o imposto será pago na forma que
dispuser o regulamento, observando-se, no que couber, para
efeito da base de cálculo, o disposto nos 19 e 21 do art.
13.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Leonidio Bouças

EMENDA No 13
No art. 2g do Projeto de Lei ng 1.016/96, dê-se ao f 12 do

art. 22 da ei ng 6.763. de 26/12/75, a seguinte redação:
'Art. 20 - ....................................
Art. 22 - .....................................

12 - Na nipótese do parágrafo anterior:
a) formulado o pedido de restituição e não havendo

deliberação no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de seu protocolo, o contribuinte substituido poderá
creditar, em sua escrita fiscal, o valor objeto do pedido,
devidamente atualizado segundo os mesmos critérios
aplicáveis ao tributo, observado o disposto em regulamento:
b) sobrevindo decisão contrária irrecorrível na esfera

administrativa, o contribuinte Substituido, no prazo de 15
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(quinze) dias contados da ciência da decisão, procederá ao
estorno dos créditos lançados, também devidamente

atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais

cabíveis.".
Justificação: A adequação que se faz reunindo no 12 as

normas constantes nos 12 e 13 do projeto original sem
alterá-las, tem o objetivo de, ficando disponível o 13,

nele inserir nova norma sobre a matéria em questão.
Sala das Reuniões, de de 1996.
LeonidiO Bouças
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentadas oito emendas dos Deputados
Ivair Nogueira, Anderson Adauto, Hely Tarqüinio e Leonidio
Bouças, as quais receberam os nos 6 a 13. A Presidência, nos

termos do f 2Q do art. 195 do Regimento Interno, devolve o
projeto com as emendas, á Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.025/96, do
Governador cio Estado, que altera a Lei ng 12.040, de
28/12/75, que dispõe sobre a distribuição da parcela da
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
municipioS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda flQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda nQ 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.025/96
EMENDA No 3

Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Aplica-se, também, o critério estatuido no

2Q do art. 3Q às operações de circulação de água..
Justificação: Para atender a milhares de consumidores de
água, torna-se necessário a formação de represa. Com o

represamento, grande área é inundada, prejudicando o
desenvolvimento de diversos municípios.
E justo usar para o VAF da água os mesmos critérios

estatuídos para a energia elétrica.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1996.
Dinis Pinheiro

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Na apuração do VAF da indústria, atribuir-se-á

percentual a município onde se situar reservatório de água
necessário à indústria.
Parágrafo único - O percentual será, no mínimo, de 10% (dez

por cento) do VAF.
Justificação: O processo industrial necessita de um

complexo de elementos; entre eles, reservatório de água.
Este exerce função indispensável flO resfriamento, na
economia de energia e na segurança.
Ocorre, não raras vezes, que a indústria se localiza em um
município. e o reservatório de água, em outro. 0 VAF é
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apurado somente para o município onde se situa a indústria.
Restam ao outro município, somente, a inundação e os
problemas dai oriundos, em grande escala: o prejuízo de
terras inaproveitáveis, entraves de esgotos e nenhum
recurso.
Ë justa a aprovação da emenda.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1996.
Dinis Pinheiro

EMENDA No 5
"Art .....- O inciso XIII do art. lQ da Lei no 12.040, de

28/12/95, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. lQ - ......................................
XIII - Compensação financeira por desmembramento de
distrito: além daquelas componentes do Anexo 1 da citada
lei, fica garantida compensação financeira até o limite de
0.48608% (quarenta e oito seiscentos e oito décimos de
milésimos por cento) aos municipios remanescentes que
apresentarem perca igual ou superior a 50% cinqüenta por
cento) em seu ír:-ce médio - VAF - definitivo fixado para o
exercício de 1997 em relação ao do exercício vigente.
Parágrafo único - O beneficio ora concedido será
proporcional á perda ocorrida nos termos do inciso e
prevalecerá até o ano 2000.".
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A criação dos novos municipios mineiros pelas
Leis nçs 12.030. de 21/12/95 e 12.050, de 29/12/95,
emancipou o Distrito de São Joaquim de Bicas do Município de
Igarapé, cuja economia, sempre baseada na agricultura, com
predominância de produtos hortifrutigranjeiros, obteve das
transferências do ICMS uma parcela muito pequena. Por essa
razão, administrações de Igarapé, levadas pelo incentivo do
crescimento industrial da região com a implantação da Fiat
Automóveis, houveram por bem criar seu distrito industrial
em área de fácil acesso àquela fábrica de automóveis. Ou
seja, no então Distrito ae São Joaquim ce Bicas. Com isso,
várias empresas se estabeleceram no distrito industrial
fazendo com que a economia do município crescesse, dando à
Sua população uma melhor condição de vida, e á Prefeitura.
meios de realizar aquelas obras de que o municipio
precisava. Entretanto, com a emancipação de São Joaquim de
Bicas, exatamente onde se localiza o distrito industrial.
Igarapé perderá sua principal fonte de recursos financeiros,
pois todas as empresas de porte ali instaladas passarão a
pertencer ao distrito emancipado, passando Igarapé a ser uma
cidade-dormitório, em face do grande número de habitantes
que moram na cidade e trabalham no distrito industrial. Isso
acarretará despesas com infra-estrutura, com a política
social e de lazer, sem, contudo, proporcionar retorno a essa
população que gera recursos no Outro município. Com a

2 publicação dos índices de participação provisórios dos
municipios no ICMS. pela Secretaria da Fazenda, por meio da
Resolução nQ 2.826. de 2/11/96. podemos verificar, ao fazer
uma análise aos cocumentos Que serviram ce oase a esse
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levantamento e dos dados publicados, que Igarapé receberá.
nos próximos exercícios, aproximadamente 17,2% do que iria
receber, se não nouvesse a criação do Município de São
Joaquim de Bicas. Conclui-se que São Joaquim de Bicas terá
82.8% oe todo o movimento econômico de Igarapé, o que será o
caos para o município. Podemos verificar essa situação por
meio dos quadros anexos. Quadro flQ 1 - Composição do VAF de
1996 - Comparativo da Participação Percentual aos Municípios
de Igarapé e São Joaquim de Bicas. Nesse quadro, os
documentos do VAF-A, que refletem o movimento económico das
empresas instaladas nos dois municípios, levantado neste
exercício e tendo por base o ano de 1995, verificamos que do
total de R$44.882.571,00 Igarapé ficará com apenas 17,2% e
São Joaquim de Bicas terá do VAF-A o valor correspondente a
82.8%. Pela impossibilidade de se levantarem os percentuais
dos outros fatores que compõem o VAF Total, como o VAF-B, o
Crédito Próprio, o Crédito Externo e o Débito, aplicamos os
mesmos percentuais do VAF-A, que foram fáceis de serem
mensurados. Quadro flQ 2 - Previsão Orçamentária para 1997.
Esse quadro nos mostra a previsão de receita para o
exercício de 1997 de acordo com a dotação orçamentária
fornecida pela Secretaria do Planejamento. O índice médio de
participação (provisório), publicado pela Secretaria de
Estado da Fazenda determina para Igarapé o percentual de
0,1676239, que, aplicado a previsão do Estado de
R$1.550.126.572,00 para todos os municípios mineiros, nos
fornece o valor de R$2.598.382,00, a receber em 1997. Com  a
divisão dos municípios, Igarapé irá receber no próximo
exercício o valor aproximado de R$446.92l,00 e São Joaquim
de Bicas R$2.151.460.00, o que tornará o Município de
Igarapé ingovernável. Quadro ng 3 - Demonstrativo do
Recebimento de ICMS, no período de 1994 até 1997 (previsão).
O quadro nos permite verificar o recebimento de Igarapé nos
exercidos de 1994. 1995. 1996 (projeção até dezembro) e
1997 (previsão), com a ocorrência da emancipação de São
Joaquim de Bicas. Observamos que será impossível a
existência de Igarapé com essa receita de ICMS. Nos
exercícios de 1997 e 1998, a distribuição do ICMS deverá ser
efetuada com base na proporção da população existente nos
dois municípios, conforme projeto de lei enviado á
Assembléia Legislativa. Por levantamentos efetuados calcula-
se que a população existente em Igarapé corresoonde a mais
ou menos 55% e a de São Joaquim ae Bicas a 45%. Mesmo com
esse rateio, o município perderá uma parcela significante de
sua receita. A emenda ora apresentada tem por finalidade
proporcionar ao Município de Igaraøé. os mesmos benefícios
assegurados aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita. Por
entendermos que é justa a presente proposição, contamos com
o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
emenda.
* - Os referidos Quadros foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 12/12/96
EMENDA No 6

Acrescente-se, onde convier. o seguinte artigo, alterando-
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se o Anexo 1
"Art. . - O arz. lQ da Lei flQ 12.040. de 28 ce dezembro

de 1995, fica acrescido do seguinte inciso:
"Art. l Q - .....................

- municípios das regiões administrativas Norte de
Minas e vale do Jequitinhonha: parcela de 1.00000 (um
inteiro), subtraído do indice da Cota Mínima, para o
exercido de 1997 e subsequentes, distribuída
proporcionalmente à população de cada municipio.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Jairo Ataide
Justificação: O Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha
são regiões cujas características se assemelham às do
Nordeste brasileiro, O Projeto de Lei ng 1.025/96. que
pretende reformular a redistribuição de parcela do ICMS aos
municípios, não dá nenhum tratamento especial a essas
regiões, corro faz com relação aos municípios mmneradores e
outros. Esta emenda pretende corrigir tal injustiça.
* - O referido quadro foi 2ublicado na edição do Diário co

Legislativo de 12/12/96.
EMENDA No 7

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - Aos municípios prejudicados pela aplicação da

presente lei, que tiverem sua participação na distribuição
da cota-parte do ICMS por habitante abaixo da média
estadual, ficam assegurados os critérios da Lei flQ 12.040,
de 28 de dezembro de 1995, até que atinjam a média estadual.

l Q - Para os fins previstos no "caput" deste artigo, a
compensação financeira será deduzida da Cota Minima.

2g - A compensação financeira de que trata o parágrafo
anterior, para o exercido de 1997, tomará por base a média
anual estadual, por habitante, em 1996, e assim
sucessivamente.".
Sala das Reuniões, cc cc 1996.
,Jairo Ataide

EMENDA Ng 8
Dé-se ao art. 6Q da Lei nQ 12.282. cc 29/8/96. a seguinte

redação:
'Art. 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

parcelamento, na forma progressiva, de crédito tributário
vencido até 60 (sessenta) dias antes da data da publicação
desta lei, formalizado ou não, inclusive o inscrito em
divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, em até 100
(cem) parcelas, observado o disposto na tabela constante no
Anexo II desta lei, desde que o interessado protocolize o
requerimento até 31 (trinta e um) de março de 1997.
acompanhado do comprovante do depósito inicial

......................................
5 - As negociações de débito fiscal, ajuizadas ou não,

poderão ser definidas pelo agente fazendário, cc acordo com
a lei, sem o parecer prévio da Procuradoria da Fazenda, que
acatará a cecisão para fins processuais.

6g - Os honorários devidos á Procuradoria da Fazenda não
poderão ultrapassar o valor de 5% (cinco por ce'ito) co valor
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da divida, sendo parcelados na mesma proporção de

parcelamentO da divida.'.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Antônio Júlio

EMENDA NQ 9

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O Estado destinará 0.8% ao total ae sua

parcela da arrecadação do ICMS. a ser aistribuido
igualmente, para todos os municípios de Minas Gerais.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1996.
Durval Angelo
Justificação: E importante que os municípios mais pobres do
Estado recebam uma parcela, na forma de cota mínima, para

que possam fazer frente ás suas necessidades mais básicas.
No entanto, isso não pode ser feito às custas da r edução dos

recursos dos municipios-Pólos do Estado, que arcam com
demandas de regiões inteiras.
Desse modo, é justo que o Estado destine uma parcela infima
de seus recursos para esses municípios, que, seguramente.
irão aplicá-los em melhorias para seus cidadãos.

EMENDA No 10
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - Os municípios que adotarem política de isenção

do IPTU residencial, comercial e industrial e ISS, de forma
ampla e sem critério, não terão direito ao repasse dos
recursos definidos pelo critério da cota mínima, fixados
pelo inciso XI do art. ig da Lei flQ 12.040, de 1995.".
Sala das Reuniões. 9 de dezembro de 1996.
Durval Ângelo
Justificação: O objetivo desta emenda é coibir iniciativas
aos municípios que, com maior repasse de recursos do ICMS,
adotam políticas demagógicas de isenção de tributos de sua

responsabilidade.
EMENDA No 11

Suprimam-se os arts. 3q e 4g.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A Lei nQ 12.040, de 1995, estabeleceu oue
seria realizada uma análise e uma revisão de seus

dispositivos flO ano de 1998. Esta revisão foi fixada nesse
ano em razão da necessidade de se ter tempo suficiente para
se poder analisar, devidamente. os seus impactos. Desse
modo, a supressão desses artigos tem como objetivo retirar
do projeto os pontos que alteram o conteúdo dos critérios de
distribuição estabelecidos originalmente, mantendo, tão-

somente, os que permitem seja feita a adequação da
legislação, devido à criação dos novos municípios.

EMENDA No 12
Suorimam-se os arts. 5c, 6g e 7ç.
Sala das Reuniões. 9 de dezembro ae 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A Lei ng 12.040. de 1995, estabeleceu que
seria realizada uma análise e uma revisão de seus
dispositivos no ano de 1998. Essa revisão foi fixada neste
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ano em função da necessidade ae se ter tempo suficiente para
poder-se analisar. devidamente, os seus impactos. Desse
modo, a supressão desses artigos tem como objetivo retirar
do projeto os pontos que alteram o conteúdo dos critérios de
distribuição estabelecidos originalmente, mantendo tão-
somente aqueles que permitem seja feita a adequação da
legislação diante da criação dos novos municípios.

EMENDA NQ 13
Dê-se ao inciso II do f 2Q do art. 3g da Lei ng 12.040. de
28/12/95, a que se refere o art. ip do projeto, a seguinte
redação:
"Art. 3Q - ...................................
2g- ........................................

II - 50% (cinquenta por cento) aos demais municípios,
inclusive o município sede a que se refere o item anterior,
proporcionalmente à área do reservatório localizada em
território mineiro, de acordo com o levantamento do DNAEE,
sem prejuízo de termo de acordo a ser celebrado entre os
municipios.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Péricles Ferreira

EMENDA NQ 14
Dê-se ao parágrafo único do art. SQ da Lei nQ 12.040. de
28/12/95. a que se refere o art. 2g do projeto, a seguinte
redação:
"Art. 5g - ....................................
Parágrafo único: Para definição do índice para o exercício

de 1999, adotar-se-ão os critérios estabelecidos na Lei flQ
12.040. de 28 de dezembro de 1995. sendo que o item VAF, até
que se proceda a apuração na forma determinada pela Lei
Complementar ng 63, de 1990°.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Péricles Ferreira

EMENDA No 15
Suprima-se o inciso IX 2C art. 6g da ,ei np 12.040, de

1995, a que se refere o ar. 2p do projeto.
Sala das Reuniões. 10 ce oezembro de 1996.
Péricles Ferreira

EMENDA NQ 16
Dê-se aos incisos V e VIII do art. 6Q da Lei flQ 12.040, de
28 de dezembro de 1995, a que se refere o art. 2Q do
projeto, a seguinte redação:
"Art. 6Q - ....................................
V - patrimônio cultural: o novo município terá que
comprovar sua participação apurada com base nesta variável

 

perante o órgão ou entidade competente, na forma
estabelecida pela Lei np 12.040. de 28 de dezembro de 1995.
VIII - meio ambiente: o novo município terá Que comprovar
Sua participação apurada com base nesta variável perante o
órgão ou entidade competente, na forma estabelecida na Lei
ng 12.040, de 28 de dezembro de 1995.
Sala das Reuniões. 10 de dezembro de 1996.
Péricles Ferreira
0 Sr. Presidente - Encerra-se a dlscussãc. No decorre r da
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discussão, foram apresentadas 19 emendas dos Deputados Dm15
Pinheiro, Ivair Nogueira, Jairo Ataide, António Júlio,
Durval Angelo, Gilmar Machado e Péricles Ferreira as quais
receberam os flQS 3 a 17. 4 Presidência, nos termos do
do art. 195 do Regimento Interno. devolve o projeto com as
emendas á Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.039/96. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a

realizar ope r ação de crédito com a União, para o fim que
menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

ngs 1 a 7, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas

ngs 1 a 7 da Comissão de Justiça e com as Emendas ngs 8 a
10, que apresenta. Em discussão. o projeto. Não há oradores

inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 1.039/96
EMENDA No 11

Dê-se ao i 3g do art. 3g a seguinte redação:
Art. 3Q - .......
3g - Se o produto oa alienação dos bens referidos nos

arts. 2g e 3g for insuficiente para satisfazer o pagamento
antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento. o Poder Executivo poderá alienar outros
ativos imobiliários de propriedade do Estado, especificando-
os previamente por meio de lei e obedecendo, quanto à forma

de a li enação , os procedimentos legais aplicáveis á espécie.
Sala das Reuniões. 10 de dezembro de 1996.
António Júlio

EMENDA Ng 12

Dê-se ao art. 9Q a seguinte redação:
Art. 90 - Para a execução do disposto nesta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito próprio no
orçamento, até o limite previsto na lei orçamentária.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Antônio Júlio

EMENDA No 13
Dê-se a seguinte redação ao art. 2g:
Art. 2g - Fica o Poder Executivo autorizaaO a:
- alienar a totalidade de sua participação acionária na

CASEMG;
II - alienar ações da CEASA-MG, garantido:

a) O poder de r egu l ação do mercado de abastecimento pela

Secretaria de Estado de Agricultura;
b) O controle do Mercado Livre do Produtor pelo Estado..
Sala das Reuniões. 10 de dezembro de 1996.

Gilmar Machado
EMENDA No 14

Dê-se a seguinte redação ao art. 2g:
'Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- alienar a totalidade de sua participação acionária na

CASEMG:
II - alienar ações da CEASA-MG até o limite de seu controle
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acionário, garantido:
a) O poder de regulação do mercado de abastecimento, pela

Secretaria de Estado de Agricultura;
b) O controle do Mercado Livre do Produtor pelo Estado.".
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA No 15
Suprima-se o art. 80.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Com o art. 8o, fica o Poder Executivo
autorizado a transformar o BDMG em agência de fomento e
adaptá-lo às normas a serem futuramente editadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
O Poder Legislativo não tem, até este momento, nenhuma
informação sobre o significado da transformação do BDMG em
agência de fomento e, muito menos, as intenções do Governo
Federal com as normas a serem editadas, o que é natural pois
elas nem existem.
Como aprovar autorização prévia, sem que se possa ao menos

discutir qual o papel a ser desempenhado pelo BDMG, enquanto
agência de fomento?

EMENDA No 16
Acrescente-se ao art. 2Q:
"Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado:

II- .........................................
a) ............................................
b) ............................................
Parágrafo único - Excluem-se, das alienações a que se
refere o "caput", o controle e a posse do Mercado Livre dos
Produtores.".
Sala das Reuniões, lO de dezembro de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas dos
Deputados Antônio Júlio e Gilmar Machaco, que receberam os
nos 11 a 16. Nos termos do 20 do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência devolve o projeto com as emendas á
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei nQ 412/95. da

Deputada Maria Olivia (ex-Projeto de Lei nQ 1.502/93), que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Santo Antônio do Monte. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda no 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 no 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2o turno, o Projeto de Lei ng 412/95
na forma do vencido em lg turno, com a Emenda no 1. A

E
o

o
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Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 630/95. do

Deputado Luiz Antônio Zarito, que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao MuniCipio de Fruta]. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela a provação do projeto na

forma do vencido em lg turno. Em discussão, O projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno. O

Projeto de Lei rg 630/95 na forma do vencido em lg turno. A

Comissão de Redação.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não

havendo oradores inscr:tOs cara O Grande Expediente. a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 11. ás 9 horas, e para a
especial da mesma data, ás vinte horas, nos termos dos
editais de convocação; e para a ordinária deliberativa,
também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:

A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Fica desconvocada a reunião de logo mais, ás 20
Moras. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
AS dez horas e cinco minutos do dia cinco de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Sebastião Helvécio e
Arnaldo Penna (Substituindo este à Deputada Elbe Brandão,

por i nd i cação da Liderança dO PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Paulo Schettino, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida. o Presidente distribui ao
Deputado Sebastião Helvécio o Projeto de Lei Complementar ng
18/96 e os Projetos de Lei ngs 49, 282. 532/95. 786 e
837/96; e ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei flQS

902. 926. 954 e 960/96. Passa-se ã 2 Parte da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
matérias sujeitas à deliberação conclusiva do Plenário da
Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres que concluem pela a provação do

Projeto de Lei Complementar IQ 18/96 e dos Projetos de Ll

nqs 49. 532/95 e 785/96 (relator: De putado Sebastião

Helvécio). Dando seqüência, passa-Se á fase de discussão e
votação dos pareceres sobre as matérias de deliberação
conclusiva das comissões. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 282/95 e 837/96 (relator:

Deputado Sebastião Helvécio); 902. 926. 954 e 960/96
re1ator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a fna1ida0e aa
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhOS
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Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Henrique - José Maria

Barros.
ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze noras e trinta minutos do dia dezenove de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Sebastião
Helvécio e José Maria Barros, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão , 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. Em seguida, a Presidência distribui ao
Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei ns 224/95 e
882/96. Passa-se à 2 Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matérias sujeitas à
deliberação do Plenário da Assembléia. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei no 224/95 (relator: Deputado José Maria
Barros). Dando seqüência, passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva
das comissões. Discutido e votado, fica aprovado o parecer
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 882/96
(relator: José Maria Barros). 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, 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
19/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei
complementar em epigrafe revoga o art. 21 da Lei
Complementar no 37, de 18/1/95, que dispõe sobre a criação,
a incorporação, a fusão e o desmembramento de municíp

i
os e

dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, a Comissão de
Constituição  Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Cabe-nos,
agora, analisar a matéria, sob o ângulo financeiro e
orçamentário.

Fundamentação
O dispositivo que se pretende revogar determina que, no
prazo de 60 dias contados a partir da publicação de lei que

a criar município, a Secretaria da Fazenda divulgue os índices
definitivos do Valor Adicionado Fiscal - VAF - desse
municipio, para fins de participação na parcela do ICMS que
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lhe for devida, creditando imediatamente ao novo município,
em estabelecimento bancário estadual mais próximo. OS

valores que lhe pertençam.
Importa salientar oue as Leis flQS 12.030 e 12.050, que

emanciparam os 97 novos municípios mineiros, entraram em
vigor em 28/12/95 e 29/12/95, respectivamente, dai porque o
prazo para cumprimento do disposto no art. 21 da Lei
Complementar no 37 já se encontra expirado desde lg/3/96.
Certo é, no entanto, que justificadamente a Secretaria da
Fazenda não pôde cumprir o mandamento contido no citado art.
21, em face da absoluta impossibilidade de executar a norma

legal, uma vez que a Lei Complementar Federal ng 63. de
1990. determina que o valor adicionado seja apurado com base
na produção liquida gerada em cada território nos dois anos
civis imediatamente anteriores, ou seja, o indice do VAF
atribuído aos municípios mineiros no presente exercício
(1996) refere-se a média dos índices apurados em 1993 e 1994
e fixados de forma definitiva, por meio de resolução, no
final do exercício de 1995.
Em Minas Gerais, a apuração do VAF é regulamentada pelo

Decreto flQ 32.771, de 1991, e pela Reso l ução ng 2.638. de

10/3/95. da Secretaria da Fazenda.
Ao entregar sua declaração na repartição fazendária, a
empresa preenche o campo obrigatório da sede do município
onde está situada e não do distrito, dai porque se torna
impossível definir com precisão os valores da produção
efetivamente gerados no território dos distritos.
Assim, apenas em 1999 poderão ser definidos os índices do
VAF dos novos municípios, abrangendo a apuração dos
exercícios de 1997 e 1998, quando, então, nas declarações

entregues pelas empresas já constará o nome do flOVO

município no qual estão situadas.
De modo a assegurar o repasse das cotas do ICMS aos novos

municípios, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa o
Projeto de Lei ng 1,025/96, em tramitação, alterando a Lei
ng 12.040. de 1995. a chamada Lei Robin Hood, para atender
aos 97 novos municípios que passarão a funcionar
administrativamente em 1Q/1/97. Por isso, a manutenção do
art. 21 no texto oa Lei Complementar flQ 37 não mais se
justifica, por ser incomoativel com a nova sistemática de
distribuição do ICMS proposta na lei ordinária estadual.

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar nQ 19/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Elbe Brandão. relatora -
Ivair Nogueira - Durval Angelo - Péricles Ferreira,

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
No 865/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, c
Projeto de Lei ng 865/96 dispõe sobre o uso, o maneio e a
conservação do solo agrícola e dá outras providências.
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A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emendas
ngs 1 a 8. Em seguida, foi examinada pela Comissão de
Agropecuária e Política Rural, que opinou pela sua aprovação
na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas as
emendas da comissão anterior. Foi a matéria depois
encaminhada à Comissão de Meio Ambiente, que opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela resulta das discussões desenvolvidas no
Fórum Técnico Terra Viva, Uso, Manejo e Conservação do Solo,
promovido por esta Casa em novembro de 1995. Esse fórum
demonstrou, de forma cabal, a relevância do tema. A questão
da exploração agropecuária está hoje clamando por soluções
responsáveis e criativas.
O uso racional e a conservação do solo agrícola são
fundamentais, uma vez que os processos erosivos provocados
pelo mau uso dos solos, o avanço dos processos de
desertificação e a diminuição da fertilidade dos terrenos
acarretam perdas irreparáveis em todo o mundo.
O projeto original sofreu alterações nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Agropecuária e Política Rural
com vistas a seu aprimoramento. 0 objetivo maior é a criação
de um órgão colegiado, interinstitucional e com participação
paritária da sociedade civil, que estabelecerá regiões
prioritárias para conservação de solos e identificará áreas
de risco ce erosão e desertificação e áreas de preservação
de mananciais. A utilização do solo nessas áreas só será
Permitida mediante plano técnico de manejo, elaborado pelo
órgão. O não-cumprimento dessas normas implicará
penal idades, que serão precedidas de ação educativa e de
assistência técnica gratuita à agricultura familiar. A
recuperação das áreas em processo adiantado de degradação ou
desertificação será de responsabilidade do causador do dano.
O projeto prevê linha de crédito específica para o
financiamento das obras de recuperação de áreas degradadas.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, os gastos
decorrentes são insignificantes, uma vez que serão feitas
adequações dentro da estrutura já existente nos órgãos
ligados à agropecuária no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 865/96 na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Elbe Brandão - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Péricles
Ferreira - Miguel Martini.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 971/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n

971/96 cria o Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental e
dá outras providências.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A primeira das mencionadas

Comissões concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando-lhe o Substitutivo ng 1. A Comissão seguinte
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1 e
com as Emendas nos 1 a 3, por ela apresentadas. Agora, vem o
projeto a esta Comissão para que seja elaborado o seu
parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
Desde a promulgação da Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93,

que deu nova regulamentação à criação, à gestão e á extinção
de fundos no âmbito do Estado, diversos fundos têm sido
criados-
Instituídos nos termos da norma legal mencionada, passaram

os fundos estaduais a desempenhar importante papel no
financiamento das áreas a que cada um deles se destina.
Os fundos se diferenciam das outras formas que possui o
Estado para conceder financiamentos por terem administração
separada do Estado, por serem regidos por normas especificas
e por estarem subordinados a um órgão colegiado. E,
portanto, constituída uma estrutura cuja finalidade única é
administrar os recursos que compõem o fundo, cuidando para
que sejam destinados aos objetivos estabelecidos na lei que
o criou.
Examinando-se a política de financiamentos adotada pelo
Estado, pode-se concluir que houve uma fragmentação, por
meio da qual foram criados fundos destinados a áreas
diversas, cada qual com a sua própria estrutura de
administração. O modelo nos parece adequado, pois divide a
responsabilidade entre diversos órgãos, cada um com uma
especialização, o que possibilita melhor acompanhamento dos
financiamentos concedidos.
Além disso, por terem os fundos seus objetivos definidos em
lei, muito mais transparente fica a política de
financiamentos do Governo, já que basta a pesquisa na lei
orçamentária para se saber qual a parcela de recursos
distribuída a cada uma das áreas de atuação governamental.
Especificamente em r e l ação a este Fundo, manifestamos nosso
entendimento de que é oportuno, seja pela relevância da
preservação do meio ambiente, seja pela forma como o Fundo é
estruturado na proposição.
A preservação do meio ambiente é uma das questões que mais

afligem a humanidade atualmente. Nesse contexto, a poluição
industrial insere-se entre as que mais danos provoca.
Somando-se a esse fato a escassez de recursos, tem-se como
conclusão imediata a necessidade de se criarem instrumentos
eficazes que possibilitem às empresas realizar as
modificações exigidas.
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Em nosso entender, tal instrumento é o Fundo de que trata

este projeto, pois permite às empresas empreender a
modernização requerida pela sociedade, sem que se
inviabilizem em razão dos Custos dela decorrentes.
No que se refere à estrutura do Fundo, destacamos que ele
atende aos requisitos da Lei Complementar ng 27, já
mencionada, incorporando, também, dispositivos que em outros
fundos têm funcionado satisfatoriamente.
Sob o aspecto financeiro, percebe-se que o Fundo oferece ás
indústrias a oportunidade de obterem financiamentos em
condições melhores do que aquelas oferecidas pelo mercado.
possibilitando, ao mesmo tempo, a viabilidade econômica e
financeira do Fundo.
Em relação ao Substitutivo flQ 1 e ás Emendas ngs 1 a 3 a
ele apresentadas, nossa opinião é que representam
aprimoramento da matéria. Devem, por isso, ser acatados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 971/96, no lQ turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas ngs 1 a 3 ao Substitutivo ng 1, apresentadas pela
Comissão de Meio Ambiente, e com a Emenda ng 4 ao
Substitutivo flQ 1, que transcrevemos a seguir.

EMENDA NQ 4
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso VII:
"Art. 10 - .....................................
VII - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Miguei Martini. Presidente - Elbe Brandão. relatora - Ivair
Nogueira - urval Angelo - Geralco Rezende - Péicles
Ferreira - Giycor Terra Pin'o.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 977/95

Comissão de Consttuição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a União das
Creches, com sede no Municipio de Patrocínio.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103. V. a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a referida
entidade tem personalidade juridica, não possui fins
lucrativos, e sua diretoria ë composta de pessoas idôneas.
que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercicio
de seus cargos, conforme ilustram os documentos anexados ao
processo, por exigência da Lei flQ 12.240. de 5/7/96.
Assim, não encontramos óbice á tramitação da matéria.

Conclusão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
977/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente, Amvaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 978/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o Projeto de Lei nç
978/96 visa a declarar de utilidade pública a Fundação
Hospital de Olhos - FHO -, com sede no Município de Nova

Lima.
Publicada no Diário do Legislativo, veio a matéria a esta

Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V. a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Propõe o projeto em tela que se declare de utilidade
pública a referida Fundação, pessoa jurídica de direito
privado que tem como fim precipuo propiciar às pessoas
carentes assistência médico-oftalmológica.
Analisando a documentação juntada ao processo, concluímos
que, além de servir desinteressadamente à comunidade e ter
personalidade juridica, a instituição está em funcionamento
há mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas que não são remuneradas por seu trabalho. Dessa
forma, são atendidos os requisitos da Lei ng 12.240, de

5/7/96
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional ou legal

à tramitação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n

978/96.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coeino. relator -
Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 978/96

Comissão de Sajoe e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei
em epigrafe tem por objetivo aeclarar de utilidade pública a
Fundação Hospital de Olhos - FHO -, com sede no Município de

Nova Lima.
Nos termos regimentais, após publicada, foi a proposição
preliminarmente distribuída á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicídade,
constitucionalidade e legalidade.
Na seqüência da tramitação do projeto, compete, agora, a
este órgão colegiado deliberar conciusivamente sobre a
matéria no ig turno.

Fundamentação
Conforme consta na documentação que compõe os autos oo
processo, a referida F u ndação é uma entidade com

personalidade juridica e sem fina lucrativos.
De acordo com o art. 3Q de seu estatuto. ela tem por
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finalidade prestar assistência médico-oftalmológica às
pessoas carentes com deficiência visual.
Por tudo isso, consideramo-la merecedora do almejado titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 978/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira. relato.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.014/96

Comissão de Constituição e Justiça
Rei ator lo

De autoria do Deputado Biiac Pinto, o projeto de lei em
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Cabana Espirita Urnbanciista Pai João
Baiano, com sede no Municipio de Contagem.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do
Regimento Interno, a pós publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente Quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme dispõe a Lei ng 12.240, de 5/7/96, podem ser
contempladas com o titulo declaratório de utilidade pública
as sociedades civis, as associações e as fundações
constituídas ou em funcionamento no Estado, com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.
desde Que tenham personalidade jurídica. estejam em
funcionamento há mais de dois anos e tenham diretoria
composta de membros de reconhecida idoneidade, não
remunerados pelo exercicio de suas funções.
Examinando-se os

 

 documentos Que Compõem o processo,
constata-se o pleno atendimento ás exigências legais.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.014/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.033/96

Comissão de Cons:L1ção e Justiça
Relator io

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto
de lei em epigrafe autoriza o Estado a reconhecer a
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 22/11/96, a matéria
foi encaminhada a esta Comissão para exame preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195. c/c o art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Questão dos direitos humanos e o respeito à dignidade da

pessoa mereceram, do constituinte de 1988, tratamento
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especial.
A Constituição Federal, em seu art. lg. inciso III. define
o respeito à dignidade humana como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil. Nas suas relações
internacionais, por expressa determinação constitucional, o
Brasil deve observar o principio da prevalência dos direitos
humanos, conforme dispõe o art. 4g, II. da Lei Maior.
Esse tema é de suma relevância. Basta lembrar-nos de que.

de acordo com a declaração dos direitos do homem, só poderá
ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e
da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada
pessoa gozar de seus direitos económicos, sociais.
culturais, civis e políticos.
O projeto de lei em pauta visa a tornar explícito o
reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de
Direitos Humanos no Estado, para que essa Corte garanta os
direitos humanos, quando o Estado e suas instituições se

mostrarem falhos ou omissos.
NOS termos do art. 21 da Constituição Federal, compete à

União a atuação no campo das relações internacionais, e,
especificamente. à Presidência da República, celebrar

tratados, co nvenções e atos internacionais, com o referendo
do Congresso Nacional, de acordo com o art. 84. VIII. da

Carta Magna.
Com fundamento nas competências constitucionais acima
mencionadas, foi editado o Decreto ng 678, de 6/11/92, que
promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
e São José da Costa Rica), de 22/11/69. à qual, portanto. o

Brasil aderiu.
Essa convenção regulamenta, em seu capitulo VIII, a atuação

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, definindo sua
organização e competência e suas funções.
A referida Corte já exerce, portanto, jurisdição em todo O
território nacional, já que houve a adesão do Brasil ás
normas da convenção.
No projeto em exame, não se pretende aue o Estado

reconheça, por sua própria iniciativa, a atuação do
organismo internacional. Isso seria tanto inócuo quanto
inconstitucional. Pretende-Se, sim, que os organismos
administrativos estaduais cuidem para que haja mecanismos
que preservem a dignidade da pessoa humana, em consonância
com os principioS constitucionais.
Para adequação da redação, apresentamos a Emenda flQ 1, ao
final deste parecer. Trata-se ae, mediante nova redação do
art. ig, evitar confusões quanto à competência legislativa
do Estado. Apresentamos também a Emenda nQ 2, para suprimir
o art. 2Q, por ser matéria redundante. Se o próprio texto da
convenção já determina a jurisdição da Corte, não há
necessidade de que tal comando seja repetido na lei

estadual
Conclusão

Por essas razões, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ

1.033/96 com as Emendas ngs 1 e 2, que apresentamos.
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EMENDA No 1

Dê-se ao art. lp a seguinte redação:
Art. 1Q - Os órgãos e as entidades cia administração

estadual aplicarão, no exercício de suas atribuições, os
princípios e as normas constantes na Convenção Americana
sobre Direitos Humanos.

- O Governo ao Estado manterá ar quivos específicos,
com livre acesso ao público, acerca cias providências tomadas
com respeito a denúncias de violações de direitos humanos.

- O Governo do Estado adotará medidas para facilitar o
acesso do cidadão à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, sempre Que os órgãos estaduais mostrarem-se omissos
ou falhos na proteção dos direitos e garantias
individuais.

EMENDA No 2
Suprima-se o art. 2p.
Sala das Comissões, 10 de dezembro ce 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 345/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamenta-'ia
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, cispõe sobre autorização para o recebimento da
Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado, pela
Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG -, como unidade
associada, até que se processe a sua absorção pela segunda.
Aprovado no lQ turno, na forma proposta, o projeto vem,
agora, a esta Comissão, para ser objeto de parecer no 2p
turno, nos termos cio Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
O objetivo do projeto em comento é fazer com Que a Escola
Superior de Agronomia e Ciências de Machado seja recebida
como unidade associada pela UEMG, obtendo desta assistência
pedagógica, administrativa e cientifica. Posteriormente.
devidamente preparada, a Escola deverá ser absorvida pela
Universidade Estadual
Portanto, como foi salientado no lQ turno, não existem
repercussões orçamentárias imediatas decorrentes da
aprovação da proposição. Por Outro lado, ao prestar serviços
técnicos à Escola, a UEMG poderá ressarcir-se das despesas
realizadas, nos te r mos Co convénio ora autorizado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação ao Projeto de

Lei no 345/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de dezembro cie 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Durval Angelo - Ivair Nogueira Elbe Brandão - PéricleE
Ferreira.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 497/95

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

2
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De iniciativa do Deputado Marcos Helêriio, o projeto de lei
em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Grupo de Estudos e Trabaltos em Educação Comunitária - GETEC
-, com sede no Municipio de Contagem.
Aprovada a proposição no 1 Q turno, na forma proposta,
compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme o parecer exarado por este órgão colegiado,
entendemos ser justa e oportuna a concessão do titulo
declaratório de utilidade pública ao GETEC.
Essa entidade presta valiosos serviços de educação
comunitária, buscando formas alternativas de atuação de
grupos cristãos e confrontando as diversas experiências
educativas com esse tipo de ensino, que vem sendo implantado
gradativarnente nas regiões periféricas dos centros urbanos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação co Projeto de Lei

flQ 497/95 no 2Q turno, na forma apresentaca.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 841/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto em epígrafe
assegura o oferecimento, preventivo e gratuito, pelo Estado,
no âmbito do SUS, do exame de triagem de diagnóstico da
deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras providências.
No l Q turno, foi a proposição aprovada com a Subemenda flQ 1

á Emenda ng 1 e com a Emenda ng 2. Retorna, agora, a esta
Comissão para receber parecer e para a elaboração da redação
do vencido, em obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento assegura o exame de alfa-l-
antitripsina, permitindo o diagnóstico em recém-nascidos que
terão enfisema pulmonar, por meio da análise dO sangue.
Trata-se de técnica de baixo custo. cerca de R$0.75 por
exame.
As ações preventivas contidas no projeto atingirão grande
universo populacional, e a profilaxia realizada nos recém-
nascidos ensejará grande economia de gasto ao Estado, se
considerarmos o alto custo do tratamento da doença.
Conforme foi analisado anteriormente, o projeto em pauta
está em consonância com a politica de saúde adotada pelo
poder público, seja empreendendo medidas que previnam as
doenças, seja promovendo a saúde da população. Esta passou a
ser encarada pelo ordenamento constitucional vigente como
fator de desenvolvimento, erigindo-se em direito fundamental
do individuo e dever do Estado.
Sob a ótica orçamentária. o projeto atende ás disposições
legais, dispondo que as despesas decorrentes da futura lei

correrão á conta de dotação orçamentária própria.
Conclusão



Em face do expos:o, somos pela aprovação ao Projeto de Lei
nQ 841/96 na forma do vencido no lQ turno.
Sala aas Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Durval Angelo. relator -
Elbe Brandão - Gera10 Rezende - Ivair Nogueira - Péricies
Ferreira.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 841/96

Assegura o oferecimento, preventivo e gratuito, pelo
Estado, no âmbito do SUS, do exame de triagem de diagnóstico
da deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado oferecerá aos recém-nascidos,
gratuitamente, a realização do exame de diagnóstico de
deficiência de al f a-1-ant itripsina.
Parágrafo único - A colneita ao sangue para a realização do

exame será efetuaca simultaneamente à coleta de material
para a triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria
e do hipotireoidismo congênito - "exame do pezinflo" -, de
que trata a Lei ng 11.619, de 5 de outubro de 1994.
Art. 2g - O Poder Executivo divulgará informações sobre a
importância, a forma e os locais de realização do exame de
que trata esta lei e sobre os procedimentos a serem adotados
no acompanhamento de portadores da deficiência de alfa-l-
ant i t ri ps i na.
Parágrafo único - Para a execução do disposto no "caput"

deste artigo, poderá ser criado, no âmbito do SUS, o Centro
de Referência de Deficiência de Alfa-l-antitripsina.
Art. 3Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4Q - As despesas de execução desta lei correrão á

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data ae sua
publicação.
Ant. 6Q - Revogam-se as scsiO5es em contrá'-ic.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 962/96

Comissão de Ed.icação. Cultur., Desporto e Turismo e Lazer
Rei ator io

o projeto de lei em epigrafe, da Deputada Elbe Brandão, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Atlética São Paulo, com sede no Municipio de Muriaé.
O projeto foi aprovado no lQ turno, sem emenda. Cabe agora
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria.
no 2ç turno, nos termos regimentais.

F unoament ação
A referida Associação tem o objetivo prioritário de
difundir  civismo  acultura fisica, principalmente o
futebol amador: além disso, realiza reuniões sociais
culturais.
O trabalho realizado oela instituição torna-a merecedora
titulo declaratóo ç ut i lidade pública ora proposto.
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Corici usão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 962/96 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.017/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em epígrafe, do Governador do Estado, autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Itabirito.
Aprovado no lQ turno com a Emenda nQ 1, retorna o projeto a

esta Comissão a fim de ser examinado no 2g turno.
Nos termos do art. 196, lg. do Regimento Interno.
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Visa o projeto a doar ao Município de Itabirito imóvel que

vem sendo utilizado precariamente pelo Estado como posto de
saúde. Atualmente, com o advento do Sistema único de Saúde -
SUS -, a gestão das unidades simplificadas de saúde foi
repassada para a esfera municipal. Portanto, essa doação.
além de ser do interesse da comunidade, atende à nova
institucionalização estabelecida pela legislação que trata
da matéria.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
encontra nenhum impedimento, uma vez que doação de bem
patrimonial não representa receita nem despesa para o
Estado.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.017/96 no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno.

Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Ivair Nogueira. relator -
Elbe Brandão - Durvai Angelo - GeraCo Rezende - Prc1es
Ferreira.

Redação do Vencido no l Q Turno
PROJETO DE LEI No 1.017/96

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
1 tabi rito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Itabirito imóvel constituído de terreno urbano
com área de 1.132m2 (mil cento e trinta e dois metros
quadrados), situado na Rua Antônio Carlos (Posto de Saúde).
na cidade de Itabirito. havido por doação conforme escritura
pública transcrita sob o nQ 6.242, a fls. 268 do livro 3-D
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabirito.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à instalação e ao funcionamento de posto de
saúde.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data ce publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevsta no parágrafo
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único do artigo anterior-
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 954/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 954/96, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que dá a denominação de Rodovia Prefeito Dercy Alves
Ribeiro à estrada que liga a BR-262 à cidade de Pará de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo
a técnica legislativa. seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ig. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final • que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 954/96
Dá a denominação de Rodovia Prefeito Dercy Alves à estrada
que liga a BR-262 à cidade de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Rodovia Prefeito Dercy Alves a
estrada que liga a BR-262 à cidade de Pará de Minas,
passando pelo Município de Florestal e pelas localidades de
Gameleira e Tavares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Paulo Scl'iettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 216a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados AQOStinho Patrús. Wanderley Avila,
Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMARIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios e telegramas -

Apresentação de Proposições: Requerimentos ngs 1.898 a
1.912/96 - Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues,

Dinis Pinheiro, Romeu Queiroz (2). Gilmar Machado. Sebastião

Navarro Vieira e Carlos Murta - Comunicações: Comunicação da

Comissão de Educação - Oradores Inscritos: Discursos cos

Deputados Bonifácio Mourão, Marcelo Gonçalves, Wanderley
Ávila. Durval Angelo, Ermano Batista e Leonidio Bouças - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): 1 Fase: Abertura de Inscrições -
Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência - Leitura de

Comunicação Apresentada - Discussão e votação de Pareceres:

Parecer ce Redação Final do P-ojeto de Lei flg 471/95;

aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis
Pinheiro e Carlos Murta; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Dimas Rodrigues, Romeu Queiroz (2). Gilmar Machado
e Sebastião Navarro Vieira; aprovação - 2a Fase: Palavras do

Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Votação . em 1 Q turno, do Projeto de Lei ng 1.010/96:
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda nq 1 -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução flQ

1.055/96; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de

Lei ng 919/96: encerramento da discussão; discurso do
Deputado Sebastião Navarro Vieira; votação do projeto salvo

emendas; a pr ovação na forma do vencido em lg turno; votação

das Emendas ngs 1 e 2: aprovação - Discussão, em 2Q turno.
dos Projetos de Lei ngs 685. 693 e 829/96; aprovação - 3

PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discurso do

Deputado Alencar da Silveira Júnior ENCERRAMENTO - ORDEM

DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avia - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - RémolO Aloise- Maria .JOS
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - António Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson AdautO - Anivaldo Coelho Antônio Andrade -
António Genaro - António Roberto - Arnaldo Canarinrio -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durvai
Angelo - Eibe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Hely TarquiniO - Ivair Nogueira - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
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de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helénio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguei Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricies Ferreira -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparec'mentç r ecis:ra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção ce Deus
e em nome ao povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 25ecretária, nara proceder á leitura
da ata da reunião anterior,

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitu r a da ata da reunião anterior, Que é aprovada sem
rest"'ções.

Correspondência
- O Deputado Rêniolo Aloise, lg-Secretario, 'é a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, encaminhando
cópia do oficio enviado ao Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil S.A. referente ao pedido de prorrogação do prazo
de vencimento das dividas de custeio de emergência
contraídas pelos produtores rurais do Norte de Minas.
Do Sr. Romel Anizio Jorge. Deputado Federal, ino r mando, em
atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta
(prorrogação de prazo de vencimento de divida agrícola junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.). que o assunto será por
ele analisado.
Do Sr. Epaminondas Fulgéncio Neto. Procurador-Geral de
Justiça do Estado, agradecendo o convite para a reunião

o destinada à discussão da proposta oe emenda à Constituição
Que trata ca unificação dos tribunais do Estaco. 1. - Anexe-se
a Proposta ce Emenda à Constituição ng 28/96.
Do Sr. Julião César Batista de Sales. Prefeito Municipal de
Pedro Leopoldo. justificando sua ausência na reunião de
11/12/96 da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.
(- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Fued José Dib. Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado, justificando sua ausência na reunião do dia 26/12/96
da Comissão Especial para Conhecimento da Real Situação

o Financeira do IPSEMG. (- A Com i ssão Especial IPSEMG.
Do Sr. Wilton Madson Andrada, Administrador Regional da
FUNAI em Governador Valadares, informando oue não poderá

2	participar da visita da Comissão de Agropecuária à terra
indígena crenaque. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Cel . PM Carlos Alberto San

'
 'ana Peciroso, Coordenador da

Assessoria Parlamentar da PMMG, acusando o recebimento de
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oficio referente à liberação de uma viatura para o Município
de Limburativa e informando que o assunto foi encaminhado ao

l Q Comando Regional de Policia Militar para exame.
Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas. Superintendente
Central de Administração de Transportes. Imóveis e Serviços,

encaminhando as inf ormações solicitadas acerca do imóvel
objeto do Projeto de Lei nQ 658/96. (- A Comissão de

Justiça.)
Do Sr. Guálter Rodrigues Albino, Secretário de Ofício da

Loja Maçônica Inconfidência, agradecendo o voto de

congratulações pelo transcurso do llg aniversário de

f u ndação da entidade.
TELEGRAMAS

Do Sr. Cláudio de Araújo Faria. Chefe de Gabinete da
Secretaria-Geral ca Presidência da República. em nome do
Secretário-Geral da Presidência oa República, e do Sr. Oscar
Correa, do Rio de Janeiro, agradecendo o convite para a
inauguração do Centro de Memória Política de Minas Gerais.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado. informando, em atenção ao Oficio flQ

3.102/96, que o assunto foi encaminhado à Secretaria de
Administração para exame.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 1.898/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Liberdade e União nQ 140, localizada no Município
de Sete Lagoas. pelo transcurso do seu quarto aniversário de

fundação.
NQ 1.899/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Passos do Mestre flQ 173, localizada no Município de
Carangola, pelo transcurso do seu 13Q ano de fundação.
NQ 1.900/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
realização de reformas em quadras comunitárias de bairros
carentes do Município de Montes Claros. (- DistribuidOS a
Comissão de Educação.
NQ 1.901/96, cio Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à realização de obras de ampliação da cadeia pública
do Município de 8rasilia de Minas. (- A Comissão de Defesa
Social.)
Ng 1.902/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento de vias urbanas no
Municipio de Botumirim.
NQ 1.903/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado a

p
e l o ao Secretário de Trans:otes e Obras
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Públicas com vistas ao asfaltamento de vias urbanas no
Município de São João da Ponte. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)
Ng 1.904/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de um ginásio políesportivo no Município de
Urucu ia.
No 1.905/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de um ginásio poliesportivo no Município de Aguas
Vermelhas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Ng 1.906/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a Que
se iniciem as obras de encascalhamento de estradas vicinais
no Município de Montes Claros.
Ng 1.907/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento de vias urbanas no
Município de Cristália.
No 1.908/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
se iniciem as obras de encascalhamento de estradas vicinais
no Município de Capitão Enéias.
Ng 1.909/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MC com vistas a que
se iniciem as obras de encascalhamento de estradas vicinais
no Município de Mirabela.
No 1.910/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral cio DER-MG com vistas a que
se iniciem as obras de encascalhamento de estradas vicinais
no Município de Itacarambi.
No 1.911/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
se iniciem as obras de encascalhamento de estradas vicinais
no Município de Itacambira. (- Distribuídos á Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.912/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à ampliação da cadeia pública do Município de
Itacambira. (- A Comissão de Defesa Social.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, Romeu Queiroz
(2). Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e Carlos
Murta.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Educação.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio
Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados: retorna ás manchetes dos jornais a privatização
da Companhia Vale do Rio Doce. Já me posicionei sobre este
assunto: sou contrário a ela pelos motivos expostos à época
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e pelo que vou dizer agora.
A Companhia Vale do Rio Doce é a maior empresa mineradora

do mundo e a maior exportadora do Brasi 1 : compõe-se de 14
empresas controladas. 21 coligadas e 5 participações
minoritárias. Quanto ao minério de ferro, principal negócio
do grupo, detém 22% do mercado mundial. Qual o oreço da
Companhia Vale uo Rio Doce? Quanto custa? Quanto vale?

Este é um dos problemas cruciais da sua privatização. Ela
vendeu, em 1995. mais de 101.000.000t de minério e pelotas.
Teve um lucro liquido de US$645.000.000.00. Possui jazidas
com potencial de exploração por mais de 350 anos
ininterruptos. O grupo possui suficiente diversificação para
compensar eventuais perdas em outros mercados: extrai ferro,
bauxita. ouro, manganês e madeira: produz alumínio,
fertilizantes, papel e celulose: atua no setor de siderurgia
e nas áreas de transportes e de mine r ação. Como colocar

pr eço nesses bens materiais? E os imateriais? O que a Vale
investiu em tecnologia e em pesquisa há de ser avaliado e,
também, todo o potencial acumulado por seus técnicos e por
seus pesquisadores. As mais eficientes ferrovias do Pais são
a que liga Vitória a Minas e a Estrada de Ferro Carajás.
Alcançam os melhores índices de aproveitamento no Pais e
terminam nos portos de Tubarão e de Ponta Madeira,
considerados os mais eficientes em seu setor.

No Senado, estão em tramitação dois projetos que pretendem
exigir a audiência do Senado para que a privatização da Vale
se efetive. O próprio Governo vem provocando dilações no
processo de privatização da Vale. Todos temem sua
privat ização , porque, além do seu patrimônio e potencial
imensos, é uma estatal rentável; teve US$600.000.000,00 de
lucro em 1995: lucro financeiro e social, porque 8% dele,
segundo o estatuto da Companhia, devem ser reinvestidos em
benefícios sociais, nos municípios onde tem atuação.
O Ministro da Fazenda - Pedro Malan - vem defendendo a

tese de que é preciso privatizar a Vale, porque, mesmo dando
lucro, o Governo precisa investir para manter a empresa
atualizada e competitiva. Segundo ele, a privatização, além
de tornar as empresas mais eficientes. mexe com o problema
fiscal. uma vez que os recursos alocados nelas serão
direcionados para a área social. Então, é necessário que o
Sr. Ministro, por dever de oficio, informe, em seus
pronunciamentos. o valor dos recursos que a União vem
alocando á Vale nos últimos três anos e o valor previsto
para 1997. a fim de que se possa, realmente, avaliar o real
impacto desse beneficio especifico da privatização - ou
seja. quanto o Governo vai deixar oe alocar á Vale e onde
vai alocar esses recursos de agora em diante. E preciso
haver transparência.
O Substitutivo do Senador Suassuna - favorável ã

privatização - pretende criar uma comissão mista no
Congresso, com poder para impor condições e vetar
procedimentos. acompanhando, portanto, todo o processo,

passo a passo, a fim de garantir a transparência, o preço
adequado e as novas regras de atuação ca Vale, no Brasil e
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no exterior.
E um risco enorme o que estamos correndo com a

privatização da Vale - não na argumento que justifique a sua
venda. O valor, segundo se informa, seria cerca de
R$12.000.000.000,00 a R$14.000.000.000,00. E pouco para um
Pais que investiu cerca de US$39.000.000.000,00 para salvar
o sistema financeiro (US$17.000.000.000,00 no BANESPA;
US$7.000.000.000,00 no Nacional; US$4.000.000.000,00 no
Económico; US$3.000.000.000,00 no BANERJ e
US$8.000.000.000,00 no Banco do Brasil). E isto num prazo de
dez meses, apenas.
O Presidente do BNDES - Luiz Carlos Mendonça cie Barros -

esclareceu à Comissão Especial do Senado que analisa a
privatização da Vale alguns critérios que aquele Banco vem
estudando para a privatização: 1 - a participação de
clientes e concorrentes da mineradora no grupo de controle
acionário da Vaie é vetada; 2 - o Governo não pretende
afastar-se totalmente da gestão da Vale: manteria o controle
através de uma classe de ação especial - a Golder Share",
que lhe permitiria preservar os objetivos estratégicos cia
Companhia e manteria o poder de veto nas mãos do Executivo;
3 - um fundo de ações seria constituído com recursos da
Vale, administrado pelo BNDES, destinado a Estados e
municípios que estejam ou estiverem na área de influência da
empresa.

Entretanto, em seu depoimento, ficou claro que estes são
pontos que se encontram em estudos, são alternativas
possíveis de ser incluídas ou não.
Desde junho, segundo noticias dos jornais, a Vale começou

a retirada cie 50K9 de ouro por mês; irá atingir a meta anual
de 700Kg. em Caetê. na Grande Belo Horizonte, nas terras
onde funcionavam, até o ano passado, a Mineração Barbará e.
anteriormente, a Ferro-Brasileiro. emcresas cia área
siderúrgica que sustentavam a economia da região e fecharam
devido à crise mundial no setor. A CVRD atua na região há
Oito anos. Quando foram iniciados os trabalhos ce
prospecção. Há dois anos, foi implantada a usina de
eneficiamento e preparada a mina a céu a

p
erto, que aeve

ocupar uma área de 32ha. em Caeté, na divisa com Santa
Bárbara. O investimento, da fase de prospecção convencional
até a implantação definitiva da mina de Caeté, chega a
US$8 . 000 . OCO. 00
A nova mina cie ouro da CVRD, que tem outras seis minas,

grandes e pequenas, no Brasil, criaria 200 empregos diretos
e mais de 800 indiretos, além de se tornar a base da
economia de Caeté - pequena cidade histórica do circuito do
ouro em Minas, que vivia, até então, uma crise terrível, com
o fechamento cia Ferro-Brasileiro e da Barbará, que a
sucede Além cia mina de Caeté. a CVRD tem minas de ouro.
granCe e pequenas, em Itabira e Riacho; em Porteirinha. no
Norte oe Minas: em Tocantins: duas na Bahia: e a maior de
todas em Carajás, no Pará. Por tudo isso, Sou contrário à
privatização cia Vale. E é bom esclarecer: sou a favor cias
privatizações - sou a favor de aue o Estado se volte para os
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seus precipuos objetivos: saúde, educação, habitação. Mas,
ainda, não estão bem claros e transparentes os critérios
para a privatizaçãO da Vale.
Vamos continuar discutindo a idéia, os valores, as

compen sações , as perdas e os possíveis lucros. Por isto,
acho importante o movimento mineiro contra a privatização da
Vaie. Pelo menos, até que todas as dúvidas sejam
esclarecidas, todos os pontos detalhados, e todos critérios,
fixados, e tenhamos, sem sombra de dúvida, ganho social, com
essa privatização, para os nossos municípios. o nosso Estado
e o nosso Pais. Obrigado.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, Sras. Deputadas. imprensa, público presente nas
galerias, venho, nesta tarde, fazer uma denúncia em relação
ao Prefeito e em relação á cidade de Pedro Leopoldo.

Histórico e Caracterização da Instituição
A Associação de Pais e Amigos dos Excepciona i s - ÂPAE - de

Pedro Leopoldo é uma instituição filantrópica sem fins
lucrativos, fundada em 9/8/71 e destina-se ao atendimento de
pessoas portadoras de deficiência que precisam de ensino
especial e tratamento clinico, nas áreas de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade

relacional, psicoterapia, neurologia, reeducação
psicopedagógica e serviço social. Presta, além desses
atendimeritos, serviço odontológico, enfermagem, pediatria.
olftalmologia e otorrinolaringologia. Funcionando desde o
ano de 1988, tem as oficinas pecagógicas, ocupacionais e
profissionalizantes de cerâmica, artes, cestaria, tecelagem,

marcenaria e vida prática.
Atualmente, atende a 433 portadores de deficiência, entre

bebês, crianças, adolescentes e adultos, assim especificados
por categoria: 26 deficientes auditivos. 4 deficientes
visuais. 258 deficientes mentais. 112 com deficiência
múltipla. 6 deficientes físicos e 27 paralisados cerebrais.
A APAE possui 26 turmas de ensino especial. sendo sete
turmas de reabiitaÇão, sete turmas de adultos, oito turmas
de Psicopedagogia e quatro turmas de intervenção precoce. As
oficinas atendem a alunos e clientes externos, o Que
totaliza 145 pessoas atendendo as cidades de Vespasiano, São
José da Lapa e Ribeirão das Neves.
Em nível de recursos humanos possui a instituição 5

Pedagogos, 34 professoras, 11 ajudantes, 10 monitores. 2
fisioterapeutas. 3 fonoaudiõlogos. 5 terapeutas

ocupacionais, 5 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1
neurologista. 1	enfermeiro. 3 auxiliares de saúde. 1
oftalmologista, i otorrinolaringologista, 1 pediatra, 1
odontólogo, além de 27 funcionários que compõem o seu quadro
administrativo.
Com esse quadro, a APAE é a referência da nossa região. E

tenho em mãos o documento em que consta que, desde dezembro
de 1995. a Prefeitura de Pedro Leopoldo não repassa o
dinheiro da APAE, que totaliza um saldo de R$593.000.00. A
nossa APAE ainda não fechou graças à contribuição do povo de
Pedro Leopoldo. E. com isso, após ter perdido a eleição, o
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Prefeito de Pedro Leopoldo, que não paga ao funcionalismo há
quatro meses, manda projetos para a Câmara dando aumento de
30% aos funcionários e isentando quem não pagou o ISS e quem
não pagou o IPTU. Essa é a atual situação de Pedro Leopoldo.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço o aparte

de V. Exa. O seu pronunciamento só vem reforçar a minha
tese. Tenho batido na mesma tecla, há algumas semanas, sobre
os desastrosos finais de administrações no Estado de Minas
Gerais. Isso que está acontecendo em Pedro Leopoldo,
denunciado publicamente por V. Exa., acredito, também está
acontecendo em mais de três centenas de municípios deste
Estado, mormente naqueles municípios onde os Prefeitos
perderam as eleições. E um verdadeiro caos, um verdadeiro
desastre.
Ontem, estive com o Prefeito eleito de Capitão Enéas,

município do Norte de Minas, e ele me mostrava um documento,
por meio do qual o atual Prefeito tinha obtido um empréstimo
da previdência dos servidores daquela cidade, no valor de
R$200.000,00, ás vésperas das eleições, para pagar a juros
de mercado, num prazo de 36 meses, comprometendo o ICMS do
município. Vejam bem: a juros de mercado. Ninguém sabe que
juros são esses, porque juros de mercado podem ser de até
20%.
Em primeiro lugar, está errado pedir empréstimo aos

servidores. Não é nem um pedido de empréstimo: foi uma
retirada compulsória, porque a Prefeitura não havia
recolhido esses recursos. Então, ele quis normatizar as
irregularidades que aconteceram naquele município. Em
segundo lugar, isso vem reforçar a minha tese de que é
necessária uma intervenção do Estado nesses municípios que
agem dessa forma. Em Montes Claros, o Prefeito deve á
PREVIMOC - Previdência dos Servidores do Município de Montes
Claros - mais de R$7.000.000.00. O impasse está criado, a
confusão está instalada. Isso, Marcelo, é caso de polícia,
como é caso de policia o que V. Exa. está denunciando.
Também denunciei na semana atrasada e, hoje, ia usar a

2 tribuna para denunciar essa irregularidade que está
acontecendo em Capitão Enéas. Mas, infelizmente, as nossas
palavras não saem deste Plenário. Bate, o eco volta aqui e
elas não saem. Alguém está fazendo ouvidos de mercador e
ninguém toma providência alguma.
Sugiro a V. Exa. a providência que vou tomar: vou fazer

denúncia policial. O problema ê crime. E de cadeia. E da
polícia. O que aconteceu em Capitão Enéas está acontecendo
em Montes Claros. Vamos fazer uma denúncia criminal. O
pessoal está abusando, está brincando em final de mandato.
tomando empréstimo dos servidores do município sem prestar
esclarecimento algum ao povo. Tenho a certeza de que as
nossas denúncias só terão alguma repercussão se as fizermos
criminalmente.
O Deputado Wanderley Ávila também é vitia. O jornal

"Estado de Minas" está denunciando um rombo Pirapora de
R$15.000.000,00. Um rombo desses num pequeno municipio, que
é Pirapora. 0 pessoal extrapolou, passou dos limites. O
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problema, agora, é da policia. Eles terão que acertar as
contas nas raias da policia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, isso que

está acontecendo nos municípios do Estado começou apôs as

eleições. Os Prefeitos que perderam estão praticamente
inviabilizandO a administração do futuro Prefeito. Isso é
alarmante. Parece que o Deputado Carlos Pimenta tem razão:
falamos, falamos, denunciamos, e tudo fica a qui no Plenário.

Queria falar, Sr. Presidente, so pre o descaso que está
acontecendo em Pedro Leopoldo, com o Poder Executivo.
Queria, também, falar, aqui, sobre a Secretaria de Estado

da Saúde de Minas Gerais. Para nós da bancada do Centro-
Oeste de Minas, de Divinópolis, Itaúna, Santo Antônio do
Monte. Lagoa da Prata, há um descaso total por parte dessa
Secretaria: há consórcios de saúde que são assinados e nós

não somos comunicados. Era isso que queria dizer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, criada pelo Decreto ng 5.099, de
11/12/26. a Capitania dos Portos de Minas Gerais foi
instalada em Pirapora em 15/11/29. Este ano, portanto, ela
completa 70 anos de atuação no nosso Estado.
A Marinha do Brasil optou por sediar a Capitania dos

Portos em Pirapora porque ali é o inicio do trecho navegável
do Rio São Francisco.
Em 20/11/40, o Decreto nQ 6.530 mudou a denominação da

Capitania, que passou a chamar-se Capitania Fluvial dos
Portos do Rio São Francisco e. em 20/4/78. pelo Decreto n
81.591, foi restabelecida a denominação anterior, que
permanece até os dias atuais: Capitania dos Portos de Minas
Gerais.
Orgulho não apenas do povo de Pirapora. mas de todo o

Estado, a Capitania dos Portos de Minas Gerais é um órgão
público organizado e moderno, que prima pelo bom atendimento
e constitui visita obrigatória para quem quer conhecer uma
repartição pública eficiente.
O povo mineiro já se acostumou a encontrar nas barrancas

cos rios, mas margens dos lagos e nas estradas os
marinheiros da Capitania dos Portos. Muito educados.
competentes e militares exemplares, eles empregam todos os
seus conhecimentos para proporcionar aos interessados uma
navegação e um lazer seguros. Há muito não se ouve falar em
acidentes nas nossas hidrovias e isso se deve, sem sombra de
dúvida, ao trabalho educativo dos abnegados marinheiros da
Capitania dos Portos de Minas Gerais.

No dia em que se comemora a criação de um órgão de tamanria
importância para o nosso Estado, venho a esta tribuna, por
um dever de justiça, render nornenagem aos 70 anos da
Capitania dos Portos e a seus homens que, sob a direção do
competente Capitão de Corveta Roberto Ferreira Morgado,
representam com dignidade a gloriosa Marinha do Brasil no
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Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. P residente, Srs. Deputados.

Sras. Deputadas, mais uma vez repete-se, ao final da sessão
legislativa, o filme a que assistimos no ano passado. Isso
demonstra total desrespeito e descaso desse Governo para com
o Poder Legislativo. Ao final da sessão legislativa, quando
as atenções dos Srs. Deputados se voltam para as férias, já
que estão esgotados por tanto trabalho no ano legislativo, o
Governo impõe a esta Casa uma enxurrada de projetos de
tamanna importância, como o q ue estamos apreciando agora.
C Governc está fazendo, neste final de ano - em duas

semanas -. uma mini-reforma t r ibutária e está complementando
a reforma administrativa. Entendemos Que esse procedimento
de enviar projetos sem que haja discussão com a sociedade e
com os setores envolvidos na questão demonstra, antes de
tudo, a forma como o Governo do Estado trata um Poder Que,
muitas vezes, tem se mostrado subserviente, um Poder que não
tem reagido da forma exigida pela tradição Política de Minas
Gerais.

Queremos repudiar, de forma veemente, tal procedimento. O
Chefe do Executivo Estadual, diante da sociedade, aparece
como uma pessoa ce diálogo, afável. Mas ao que assistimos
aqui é uma imposição de seus projetos. Foi encaminhada a
esta Casa, para ser aprovada no prazo de duas semanas, a
adaptação ca "Lei Kandir, em que está evidente, provado e
comprovado que haverá uma perda de 14.8% na arrecadação de
Minas Gerais, sendo que neste ano e no 

p
róximo haverá uma

compensação. Mas não sabemos O Que acontecerá, dai para a
frente a um Estado que tem, em dois anos, a sua cívica
interna aumentada de R$6,000.000,00 para RS12.000.000,00 e
cujo principal problema é o que atinge todos os Estados
brasileiros, municí p

ios e também a União: os juros da divida
pública. E isso não é tratado de forma séria pela política
imposta pelo Governo Federal.
Interessa ao Governo Federal reequilibrar a balança

comercial, e, para isso, ele passa a conta, por meio da "Lei
Kandir", para que os Estados paguem, isentando os produtos
primários de exportação tia cobrança do ICMS. Por que o
Governo Federal não arca com esse ônus, que é de sua
r es ponsabilidade, ou faz aquilo que hoje economistas de
esquerda e de direita sugerem, que é uma minidesvalorização
do real? Em vez de enfrentar o problema naquilo que é
estrutural, no que é fundamental, o Governo, mais uma vez.
está demonstrando que a sua política de subserviência ao
capital 'nternacional, ao mercado financeiro internacional,
é ficar, aqui, no Brasil, enxugando gelo e dividindo a conta
entre os Estados e os municipios brasileiros. Por isso, a
Bancada do PT votará contra esse projeto de lei e alerta a
sociedade e também os municipios Que têm como base de sua
produção esse setor para o fato de que vão ter perdas
significativas.

0 Outro projeto, que também no apagar das luzes está
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chegando à Assembléia, é o chamado Robin Hood Júnior, ou,
no dizer do Deputado LeonidiO Bouças. "Robin Hood Bastardo.
E a que estamos assistindo? Agindo de acordo com uma norma
constitucional, o Governo de Minas Gerais estabeleceu normas
fora da regulamentação do VAF, para liberar 25% dos 25%
devidos aos municípios. E apresentou o projeto, ao qual
votamos favoravelmente, mesmo concordando que no ano passado
pegou desprevenidos muitos municípios que já tinham seus
orçamentos aprovados pelas Câmaras Municipais, o que levou a
uma perda imediata. Alguns exemplos são Contagem, com perda
de R$1.000.000,00 ao mês: Betim. de R$1.300.000,00:
Uberlándia, mais de R$2.000.000,00 ao mês. E algo que
realmente sacrificou as finanças desses municípios.
O Governo agora faz uma grande propaganda, como se tivesse

inventado o ovo de Colombo. E não è verdade. Esse projeto.
há quatro anos, tinha sido apresentado. aq ui no Legislativo.
pelo Deputado Clêuber Carneiro, que foi quem teve a
iniciativa de apresentar a primeira regulamentação de 25%
dos impostos e do ICMS de forma correta e própria. E, hoje.
o Governo aparece como o grande pai dessa proposta, que e,
também, uma medida que outros Estados já tinham tomado. Não
houve novidade. O nosso projeto foi cópia de projetos já
apresentados, como no Rio Grande do Sul. Paraná e Santa
Catarina.
Pois bem, o Governo usou o "sambinha de uma nota só" para

os quatro anos: um Governo fraco de decisão, que se submete
ao Governo Federal, que não tem reação , não valoriza os
servidores públicos deste Estado. Estamos assistindo a tudo
isso e o Governo, agora. apresenta a versão nova desse
projeto. O projeto tem um principio correto, ao disciplinar
a questão dos 97 municípios recém-emancipados e tratar uma
regra de transição que os municípios não têm, nos doiS anos
anteriores, parâmetro, por exemplo, para o cálculo do VAF.
Mas, de novo, não satisfeito com a estória. o Governo

Eduardo Azeredo aumenta a quota mínima quando se tinha um
acordo, na votação do ano passado, de que, durante dois
anos, não iríamos modificar esse projeto. Haveria, sim, uma

discussão para a modificação do projeto em 1998. E.
desrespeitando essa discussão que foi feita com os
Secretários da Fazenda, com Deputados e com outros setores
envolvidos, o Governo aumenta a quota mínima de 4.6950, que
seria a de 1997. para 6,21%. De novo, teríamos uma nova
sangria em cidades de porte médio. E essas cidades de porte
médio, Onde o PSDB não ganhou e se tornou um partido dos
grotões em Minas Gerais, novamente serão sacrificadas.
comprometendo o atendimento á saúde, porque os doentes São
encaminhados para as cidades-PÔ1OS, que têm mais recursos.
não só para a saúde, mas, também, educação e outros setores.
E não contente com essa s i tuação em que coloca as cidades

médias, com o aumento da quota mínima, o Governo também
impõe, no art. 5g, nas alíneas 'a" e "b". como um parâmetro
para liberar 50% do fator saúde, o Programa de Saúde de
Família. Sabemos que isso é uma inconstitucionalidade, isso
é invadir a competência aos municípios de optarem pelos
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programas de saúde que quiserem. Seria a mesma coisa se. no
caso da educação, colocássemos 50% para ser liberado
exigindo a adoção da escola-plural nos municípios mineiros.
Ou do Construtivismo ou de qualquer outra corrente
pedagógica. Nesse sentido, o Governo quer impor aos
municípios um programa que só conseguiu ser implantado, até
agora. em 20 municípios mineiros, um programa que tem se
mostrado inviável em cidades de porte médio e grande.
Mas, a democracia desses "tucanos no poder é de dar

inveja aos ditadores até há pouco de plantão. A forma
impositiva que, talvez, longe de mim pensar uma coisa
dessas, seja uma punição ás cidades de porte médio e grande
do interior do Estado, por terem dito não a esse orojeto
"tucano", por terem votado em outros partidos e derrotado o
PSDB. Com isso, queremos reprovar tal procedimento.
Na questão "Robin Hood", apresentamos uma emenda, que

parece que já foi acatada nos entendimentos, que proíbe que
o município Que isente IPTU e ISS tenha sua quota mínima,
porque esse festival todo de isenções a q ue estamos
assistindo no interior, principalmente nos períodos
eleitorais, por questões demagóg icas e e l eitoreiras, tem que
acabar. Está na hora de cada município tratar com seriedade
e responsabilidade a sua receita tributária.
Vimos, aqui, na Região Metropolitana, q ue Betini, há sete

anos atrás, isentou a população do IPTU; o mesmo fez
Contagem, há oito anos, por demagogia, enquanto o IPTU
representa 25% oa arrecadação de Belo Horizonte. E a
arrecadação tributária própria de Belo Horizonte ultrapassa
50% de sua arrecadação. Os municípios têm q ue ter seriedade.
Não podem tratar a Sua receita própria de forma demagógico-
eleitoreira. Dessa forma. Queremos dar condições a que os
municípios. conforme estabelece a Constituição, tratem Com
seriedade a sua arrecadação tributária própria.
E. finalmente, o último projeto que chega ao apagar das

luzes é o da renegociação da divida, q ue é o projeto do
entreguismo total. A história de Minas Gerais irá conhecer o
Sr. Governador Eduardo Azeredo como aquele Governador Que,
tristemente, desvalorizou o poder público no Estado,
sucateou o Estaco. vendeu seu patrimônio; foi um Governador
entreguista. traidor das tradições de Minas Gerais,
irresponsavelmente traidor. Acho que, nesse sentido, não
podemos admitir que se faça esse ataque ao nosso Estado.
Como representantes do povo de Minas Gerais, temos que
reagir. Convocamos todas as bancadas; convocamos todos os
homens e mulheres de bem, que têm assento neste Poder, para
que reajam, digam não; resistam. Que façamos deste Poder uma
trincheira na defesa dos interesses do Estado. Que não
aceitemos a cantilena neoliberal de privatização. aue está
Provocando o desemprego de 15 milhões de oessoas neste Pais
e empurrando 20 milhões para o mercado informal, que está
causando a desvalorização dos serviços públicos no Estado de
Minas Gerais. Nesse sentido, queremos dizer 'não ao que vem
por trás desse projeto da renegociação, que é a entrega do
que sobra do Estado. A CEMIG está indo pelo mesmo caminho.
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de
discordar do nobre Deputado Durval Ângelo, que, em seu afã
de ser oposição, às vezes afirma coisas que não estão de

acordo com a realidade.
Em relação ao Programa Médico de Família, a opinião

pública precisa saber que, hoje, os pequenos municípios,
desprovidos de recursos, têm seu grande investimento na área
de saúde, na compra de ambulâncias que possam transportar
seus doentes para os municipios, médios ou grandes, mais
próximos. Essa proposta do Médico de Família, do Programa de
Saúde Familiar, é uma alternativa para o nosso Pais, uma
alternativa para se dar saúde á nossa população, porque
aquele constituinte que disse ser a saúde um direito do povo
e um dever do Estado esqueceu-se de dizer que precisava de
dinheiro. Hoje, a realidade do SUS é um fracasso, em função
desses R$2.00 que são pagos por cada consulta. O que
pretende o Programa de Saúde Familiar? Pretende evitar que o
enfermo vá onerar o município médio ou grande. E uma
proposta absolutamente democrática, no que estou de pleno
acordo com V. Exa. - havendo citado o fato na Comissão e
repetido aqui: um projeto dizendo que o município que abrir
mão de seu ISS ou IPTU também não receberia o beneficio do
ICMS. Aquele município que investir no Programa de Saúde
Familiar terá o beneficio. e o Que não o fizer, não terá.
O Deputado Durval Angelo - Para concluir. Quero dizer que

não entrei no mérito de minha intervenção. Talvez, o afã de
V. Exa. de ser situação. não lhe permita analisar todo o
ângulo de nosso discurso e de nossa informação. Não entrei
no mérito do Programa de Saúde Familiar. Discordei do fato
de que 50% do fator saúde seja repassado por esse programa.
Isso é uma imposição. Betim não tem Médico ce Família e tem
o melhor sistema de saúde da região metropolitana, possuindo
um hospital com 313 leitos. Ipatinga não tem Médico de
Família e dispõe do melhor sistema de saúde do interior.
Belo Horizonte não tem Módico de Família e está conseguindo
avanços significativos na questão da saúde. Não analisei o
Programa Médico de Família. mas desejo fazer essa discussão
porque existem asoectos falhos que podem entrar na questão
metodológica. Discordamos dessa imposição. Isso é ditadura
disfarçada com rabo e bico grande.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano

Bati st a.
O Deputado Ermano Batista - Concedo aparte ao Deputado

Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Só gostaria de

aproveitar a oportunidade para dizer que,ontem, participei
de reunião de comissão cujo objeto foi a discussão da
questão do médico de família. Não tive oportunidade ae
justificar meu voto. Votei contra porque sinto que, do ponto
de vista filosófico, o PT tem razão. Não podemos querer
impor, para o município, um programa especifico. A lei ô
clara no que diz respeito à preservação do meio ambiente e
aos investimentos na educação. Mas não se fecha uma proposta
única, e se impõe essa proposta á região. Uma coisa e



inegável com rel ação a grande parte dos municipios, o
programa de saúde se resume em envio de ambulâncias para os
municípios sedes e pólos.
Concordo que temos que criar alguma coisa. E importante

respeitar o município. O Governo pode dizer que tem que ter
um programa e q ue, onde não houver, ele deve oferecer um,
juntamente com o apoio mínimo. Esse programa de médico de
família é som. Ele não pode ser imposto de cima para baixo
ao município. Mas, num processo de negociação, duvido que a
maioria dos municipios vão encontrar piano de saúde melhor.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Ermano Batista - Ilustre Deputado Anderson

Adauto, lamentavelmente, terei que interrompê-lo. O tema ê
palpitante. Oportuno e chamou a atenção dos Srs. Deputados.
Lamento, porque tenho um pronunciamento, ou melhor, uma
advertência a fazer, de muita importância para o Estado e
Que. certamente, vai interessar aos Srs. De putados. Teremos
outras Oportunidades para discutir o p rograma de satiae.
Só me permito discordar do ilustre Deputado do PT, quando

diz que o plano de família é desnecessário e cita como
exemplo Betim e Belo Horizonte, que são os maiores
orçamentos do Estado, as maiores rendas per capita. Isso é
um exemplo que não pode ser seguido. Nós representamos o
Estado corno um todo: 853 municípios. Então, a citação de
Betirn e Belo Horzonte é falha e passive de contestação.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Gostaria de

lembrar aos oradores da tribuna que esse critério não está
sendo imposto, está sendo apresentado como um plano de
família que deu certo nas experiências que conhecemos. E.
além do mais, o município não vai gastar nada. O Estado está
apresentando as soluções, inclusive com os recursos
finarceios. para contratar as equipes e para Que O plano
possa funcionar.
O Deputado Ermano Batista - Agradeço o aparte e lamento.

Deputados Miguel Martini e Durval Angelo. não poder conceder
mais apartes, porque tenho a dizer alguma coisa do interesse
de Minas Gerais.
Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a cidade ce

Resplendor, localizada às margens do rio Doce. no Leste de
Minas. oassa por um de seus momentos mais trágicos. Há
expectativa de um Conflito indesejável e de consept.jéncias
imprevisiveis, resultado, do lado do Estado, de um descuido
e, do lado da FUNAI. do descumprimento de um compromisso e,
pior, do aproveitamento indevido de uma oportunidade.
As terras férteis de Resplendor tiveram, como

desbravadores, centenas de colonos, no inicio do século,
mais precisamente em 1902. Colonos cas mais diversas regiões
do Estado para ali foram, desbravando as matas e plantando
benfeitorias. Tornando as terras produtivas, passaram a
pagar impostos e a gerar riquezas para a região. Em 1920, o
Estado de Minas Gerais, desconhecendo a presença daqueles
bravos guerreiros, fez doação á União dessas terras. Havendo
necessidade de trazer do Espirito Santo para Teófilo Otõni
moios creraques e poxixás. o Estado fez doação de uma área
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de aproximadamente 4.000ha. Ali deveria, então, ser
implantada uma colônia indígena. O resultado disso foi o
inicio de um conflito. Ali estavam aqueles posseiros. suas
famílias e o Serviço de Proteção ao Indio - SPI -.
encarregado de instalar uma colônia indígena para atender
aos nossos bravos selvagens. Acontece. Srs. Deputados, que o
SPI conseguiu ocupar apenas 13 alqueires, o que equivalia a
65 dos 4.000ha que deveria ocupar. As terras já estavam
todas ocupadas por posseiros, uma vez que eram devolutas, e
estava sendo pago ao Estado o imposto de ocupação de terras.
Em 1970, 50 anos depois, a FUNAI entra com uma ação de
desapropriação daquelas terras para si. Ai, iniciou-se um
conflito judicial. A FUNAI consegue uma liminar, mas o
extinto Supremo Tribunal de Recursos a derruba. Então, o
Estado entra na jogada como litisconsorte. Como resultado, o
Estado oferece à FUNAI a Fazenda Guarani, com 6.000ha.
localizada no Municipio de Carmésia, o qual, também, tenho a
honra de representar, como Deputado majoritário.
Coincidentemente, sou majoritário nas duas cidades
mencionadas nesse malsinado conflito. A FUNAI ocupa a
Fazenda Guarani e decide, em razão da troca, desocupar os
65ha do Posto Indígena de Crenaque. E faz um comunicado à
Secretaria de Agricultura, em 1977. dessa transação.
Em 1972, o Secretário de Agricultura comunicou ao Dr.

Aluisio Fantini que as terras dos crenaques tinham sido
revertidas ao Estado, porque constava na escritura uma
cláusula de reversão, ou seja, se a FUNAI não ocupasse as
terras e instalasse ali um posto indigena, elas seriam
revertidas ao patrimônio do Estado. A FUNAI comunicou a
desocupação daquela parte e a ocupação da Fazenda Guarani.
como troca. O resultado. Srs. Deputados, seria a finalização
do processo, escriturando-se o retorno daquele patrimônio
para o Estado de Minas Gerais. No entanto, por esquecimento,
isso não foi feito. A RURALMINAS iniciou o processo de
medição das terras em favor dos colonos, ocupantes daquelas
áreas, passando, então, a medi-las e legitimá-las, dando a
eles o titulo definitivo.
Portanto, senhores. houve tranqüilidade durante o

processo. As manchetes de jornais, naquela época, eram as
seguintes: "FUNAI retira os índios e ocupa a Fazenda
Guarani, em troca do Posto de Crenaque. E a paz de volta ao
Crenaque"; 'RURALMINÂS inicia a medição de terras para
legitimação em Resplendor". Era a paz que retornava, , porque
os bravos guerreiros, ocupantes daquelas terras, não tinham
nada de pessoal contra os índios. Eles não esbulharam, não
turbaram a posse daqueles indios. Simplesmente, ocuparam
terras devolutas, que, indevidamente, foram doadas. No
entanto, o Estado corrigiu o erro, fazendo a troca,
oportunamente.

Srs. Deputados, na década de 80, não preciso bem a data. a
FUNAI, percebendo que não houve a escritura de reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado, contestou. junto ao Supremo
Tribunal Federal, a validade daquelas escrituras da
RURALMINAS. Incontestável. Havia uma escr i tura do Estado,



doando, mas não havia nenhuma prova de que o patrimônio fora
revertido, porque a negociação, efetivada, de fato, não o
fora, de direito. A FUNAI, aproveitando-se dessa
oportunidade, entrou com um pedido de anulação e - o que era
de se esperar - conseguiu anular os titulos que o Estaco
dera àqueles colonos, aos idos de 1976 até 1980.
Esse processo está em fase de execução de sentença, mas

uma execução de forma descabida, pois determina entregar _a
posse da área à FUNAI, mas não diz nada sobre a indenização
das benfeitorias, poraue, afinal, o Estado terá de fazer a
indenização das terras. Ele as vendeu. Portanto, tem de
devolvê-las, quem sabe. até mesmo, entregando as terras da
Fazenda Guarani, que poderá ser retomada, se puder provar a
transação. Não pode mais? Não tem mais jeito? No entanto,
podem-se arranjar outras terras, pois existe muita terra
devoluta por ai. Mas, Srs. Deputados, e as benfeitorias?
Eles entraram, agora, com um embargo de retenção por
benfeitorias. E a medida correta Já não querem mais a
indenização das terras. Querem a indenização de suas
benfeitorias, porque a indenização das terras o Estado terá
de fazê-la, oportunamente, uma vez que as vendeu
indevidamente, O Estado já se dispõe a entrar na briga. A
RURALMINAS se manifestou, lamentando o Ocorrido e o
descumprimento do compromisso da FUNAI, um descuido deles
próprios em não promover a escritura do retorno daquele
patrimônio ao Estado. A RURALMINAS está consciente disso. O
Dr. Aluísio Fantini disse que a RURALMINAS fará tudo para
resolver o impasse, a fim de que esses posseiros não sejam
prejudicados. E as benfeitorias?
Se eles desocupassem essas terras e essas benfeitor ias

fossem depredadas para uma avaliação futura, o correto seria
a permanência deles por seis meses, um ano ou dois, até que
a Justiça decida quanto vale o patrimônio que plantaram com
suor, com sangue, enfrentando d i ficuldades de toda sorte.
nos tempos de poucos recursos. Hoje, é o único bem que têm
para sustento de suas familias.
A nossa Comissão de Agropecuária, atenta a este fato, dá

os parabéns ao Deputado Marcos Helênio, que trouxe á
Comissão esta lembrança, e ao seu Presidente. Deputado Paulo
Piau. por ter deferico uma ida destes Deputados até lá, para
analisarem, 'in loco, a situação. Dia 14 lá estaremos, não
para determinar que os indios sejam sacrificados. Não
queremos mais sacrifícios desses nossos irmãos, nossos
conterrâneos e legitimas brasileiros, mas não podemos
consentir que agricultores sejam penalizados. E possivel
conciliar, é possivel corigir o erro que lamentavelmente a
justiça está cometendo, Indevidamente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças.
O Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente, ocu po esta

tribuna por dois motivos. O primeiro deles é dizer que,
quando cheguei à Assembléia Legislativa, em 1995, um dos
primeiros artigos que tive em mãos, para ler, era um Que
fazia referência ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e
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ao Poder Executivo. Relatava-se ali a condição de
fragilidade que tem este nosso Poder, por não dispor, como O
Poder Judiciário e o Executivo, de meios acequados para a

sua sustentação.
Fui Vereador e Presidente da Câmara Municipal, começando,

portanto, a minha vida pública como membro do Poder
Legislativo. Quão grande é a minha tristeza em verificar que
esta é a mais pura verdade: o Poder Legislativo é o Poder
mais desprezado deste Pais. E não poderia ser diferente,
porque o Poder Legislativo é formado por representantes
diretos do povo, e isso é a configuração de como o povo é
tratado. A forma como nós, do Poder Legislativo, nos
sujeitamos a ser tratados, neste Pais, é a forma como o povo
é tratado. E o povo é enganado nessa confusão, por essa
midia, porque o Poder Legislativo é aberto. As pessoas nos
procuram; procuram os Vereadores; vão batendo com os pés nas
portas e vão entrando. Não precisam marcar audiência para
falar com Vereador, nem com Deputado Estadual, nem com
Deputado Federal. Marca-se audiência é para falar com o
Poder Judiciário, com o Poder Executivo.
O Poder Executivo tem a sua força por ser o dono da chave

do cofre. E o dono do dinheiro. Está ai a sua força. O Poder
Judiciário tem o poder de mandar prender, de decidir as
questões judiciais, e o Poder Legislativo é onoe o povo

consegue ter voz.
O Deputado Jorge Hannas (Em aparte) - Muito Oportuna a sua

fala. Sr. Deputado, porque ela mostra, com toda a clareza,
as mazelas do sistema presidencialista, que sufocam,
realmente, o Poder Legislativo.
O Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, ê o maior dos

Poderes, pois representa a voz do povo, seus anseios e Suas
esperanças, que, muitas vezes, são sufocados pelas atitudes
solitárias e unilaterais dos pequenos imperadores que ocupam
o poder nas várias instâncias, seja da União, do Estado ou
do município.
Parabéns a V. Exa. por essa lembrança. Queremos, um dia,

receber uma gr aça - que venha até dos Céus - sendo
implantado neste Pais o parlamentarismo. Muito obrigado.

O Deputado Leonidio Bouças* - Muito obrigado. Deputado
Jorge Hannas, mas vou além. Os senhores já perceberam que o
Poder Legislativo, os Senadores, os Deputados. os Vereadores
andam pelas ruas sem escolta, pois não precisam dela? O
Poder Legislativo somos nÕs, é o povo. E o povo é tão
ludibriado que ataca o Poder Legislativo, porque não tem
como atacar o Poder Executivo. Vai enfrentar policia como?
Tem policia para defender qualquer um dos Srs. Deputados?
Não tem, não, senhores. O Poder Judiciário tem as suas
defesas, mas nós não temos as nossas.

Hoje estou ocupando esta tribuna para falar desse assunto.
Sr. Presidente, porque sou um parlamentar desprovido CC
vaidades menores, mas não POSSO aceitar um achincalhe, um
desrespeito ao Poder Legislativo, o qual representamos.
Tenho para apresentar a esta Casa um requerimento e conto
com o apoio dos demais parlamentares para a sua apreciação



neste Plenário.
- Lê requerimento em que solicita à Casa manifestar seu

desapontamento ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado e, por seu intermédio, à Egrégia Corte, pela forma
corno, em solenidade Pública no dia 9/12/96. Quando da
entrega da Medalha Desembargador Hélio Costa ao Sr. Rondon
Pacheco. ex-Governador do Estado, no Salão do Tribunal do
Júri do Fórum Abelardo Penna, em Uberlândia, foi tratada a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa
deste Deputado, pela Juiza. Sra. Sandra Alves de Santana e
Fonseca, Diretora, em substituição legal. ao fórum daouela
comarca, que presidiu a so

l
enidade, cuja just if icação é a

seguinte:
"O agravo ao Poder Legislativo se configurou no momento em

que, ao ser composta a Mesa para a solenidade, foram
convidados membros da Prefeitura Municipal, da Câmara
Municipal, ia OAB e do 170 Batalhão da Policia Militar.
sendo que a Assembléia Legislativa, um Poder estadual, foi
ignorada. E mesmo quando a referida Juiza tomou conhecimento
da presença deste Deputado, não houve nenhuma manifestação
dirigida à Assembléia Legislativa mineira, representada pela
pessoa deste parlamentar."
Tomei a coragem ae falar sobre esse assunto corque venho

conversando com os outros Deputados e sempre escuto a mesma
coisa: luta-se junto ao Governo para instalar comarca em tal
lugar, para abrir mais uma vara, criminal ou cível, sei lá,
mas depois não se tem o mínimo de consideração durante uma
solenidade, uma visita.
Meus amigos, vocês acham que eu teria coragem para ocupar

esta tribuna para dizer que não fui convidado para uma mesa?
Ora, não quero ser convidado para mesa nenhuma, não. Que
bobagem! Isso é uma coisa menor. Agora, o Poder Legislativo
tem que merecer respeito. Alguém pode estar pensando: 'Que
coragem! Ocupar uma tribuna para falar q ue não foi convidado
para uma mesa'. Bobagem é pensar isso porque, na verdade.
são nas pequenas coisas q ue começam as grandes.
Se deixarmos continuar esse desrespeito, como aconteceu

nessa solenidade e acontece pelo Estado afora, estaremos nos
juntando àqueles que querem esmagar o Poder Legislativo.
Isso é inaceitável. Posso vir a ser, um dia. membro do Poder
Executivo municipal ou estadual, mas vou dizer, para
senhores: não existe Poder que seja maior do que o Poder
Legislativo. Ele é o Poder do povo. Não existe uma maneira
de imp lantarmos a democracia direta, como na Grécia antiga,
democracia entre parênteses, porque os Cidadãos só podiam
votar em praça pública. Tínhamos, ainda, os escravos, os
periecos, os metecos, que não tinham direito ao voto. Mas os
cidadãos tinham esse direito e aquilo era democracia direta.
Mas a democracia que conhecemos hoje e a representativa. E

ninguém inventou um modelo melhor de democracia. Aliás, o
Deputado Jorge Hannas está muito correto. Nos países mais
desenvolvidos do mundo - podemos pegar os 25 riais
desenvolvidos - só iremos encontrar presidencialismo nos
Estados Unidos, que, em contrapartida, têm uma Suprema Corte
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muito forte, e na França, onde temos um presidencialismo
mitigado. Em todo o restante dos países desenvolvidos.
predomina o parlamentarismo por que essa é uma forma mais
evoluída de representação popula, ou seja, o Legislativo
realmente assume o controle da administração.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - No momento em que

traz à tona a questão da valorização do Poder Legislativo,
quero congratular-'me com V. Exa. Conheço bem sua capacidade
e sei oa importância que V. Exa, tem, no contexto, como

representa n te desta Casa.
Mas acho que a principal resposta que um parlamentar

poderia dar, não somente a fatos dessa natureza mas à
própria imprensa, que vive a criticar o Poder Legislativo,
seria, exatamente, a retomada da liberdade do parlamentar.
Acho oue o que pesa contra o Poder Legislativo é o
servilismo; a falta, muitas vezes, de personalidade deste
Poder; são os conchavos e as maracutaiaS que acontecem com
parlamentares. E isso que depõe contra a classe. No momento

em que nos investirmos desse sentimento que V. Exa. está

apresentando neste momento e nos conscientizarmos da
responsabilidade desta Casa, tendo coragem para apresentar
nossas proposições, expressando nosso ponto de vista.

talhado, principalmente, na liberdade de ação do

parlamentar, ai. sim, seremos respeitados. Muito obrigado.
O Deputado Leonídio Bouças* - Muito bem, Deputado Carlos

Pimenta, concordo com V. Exa. Mas uma ação não invalida a
outra. Concordo, plenamente. com as palavras de V. Exa., mas
pensei muito antes de apresentar esse requerimento e temos
que coibir ações desrespeitosas como essas porque nõs, como

membros desta Casa, não desrespeitamos 05 demais Poderes.
Portanto, a sua colocação não invalida esta minha posição,
ce que temos que defender o Poder. E quando estamos
defendendo o Poder Legislativo, estamos defendendo a figura
do representante do povo. E a figura do cidadão comum. Somos
colocados como cidadãos diferenciados, mas não somos, nem
devemos ser. Somos os representantes legítimos do povo.
escolnidos pelo voto. E a caca quatro anos somos colocados
defronte ao povo para ter, novamente, seu aval. Não
prestamos nenhum concurso público para entrar aqui. Também
para entrar na Câmara de Vereadores ninguém presta concurso
público Não adianta ser aluno notável ou um "expert' em
qualquer assunto. E necessário ser entendido e passar uma
mensagem ao povo, conseguindo os votos necessários para ser
seu representante numa casa parlamentar. Por isso minha
proposta não é invalidada. Continuo com o meu requerimento,
para que possamos, realmente, avançar nesse processo.
O segundo assunto que me traz a esta tribuna, e meu tempo

está finalizando, é novamente o Projeto "Minas por Minas', o
"Robin Hood II, que tenho chamado de o filho bastardo do
Robin Hood". Meus amigos, caros Deputados. solicito a V.
Exas. que compareçam à reunião, que começa agora, da
Comissão de Fiscalização Financeira, para continuarmos a

análise desse projeto. Peço o apoio dos senhores para que

não seja permitido que a quota minima continue como esta
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proposta no projeto. Tenho insistido em dizer que quota
minima é ausência de critério. Se alguém vier com Critério
populacional, eu me calo, porque critério populacional
significa que o dinheiro vai para o povo. Se fosse
distribuidoproporcionalmente, ainda valeria. Mas digo e
repito que dividir um dinheiro que faz falta aos grandes
municipios entre cidades que não têm habitantes em número
suficiente para as obras para as quais o dinheiro estaria
destinado significa a destruição das médias e grandes
cidades de Minas Gerais. Vamos pensar. Vamos fazer emendas.
O Governo, pelo que senti, está disposto a dialogar, a
conversar, mas não neste instante. Ele quer ver o resultado.
o Que vai acontecer a

p
ós a aprovação desse projeto, para Que

surjam novas idéias e modificações que possam ser aprovadas.
Portanto, meus senhores. Sr. Presidente, conto com o apoio
de V. Exas. para que esse desastre não aconteça em nosso
Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A

Presidência cumprimenta o Deputaco Leonidio Bouças pelo seu
pronunciamento e fará chegar às mãos co Presidente do
Tribunal de Justiça o posicionamento aqui levantado pelo
Deputado, que. certamente, só pode ter ocorrido por uma
falha do cerimonial do Tribunal de Justiça, mas que, ce toda
maneira, na realidade, ao atingir o Deputado Leonidio
Bouças , numa solenidade ocorrida em Uberlândia, atingiu
também o Poder Legislativo. Portanto, esta Presidência
acolhe o requerimento co Deputado Leonidio Bouças.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente.

Sras. De putadas. Srs. De putados, há momentos na vida do
parlamentar cue valem po r todos os diss:ores Que porventura
tenhamos passado.
A tramitação do Projeto de Lei flQ 919/96, é um tipico

exemplo desses momentos. Em todas as fases de tramitação do
projeto nesta Casa, pudemos constatar o quanto o Estado,
enquanto agente de desenvolvimento social, vem demorando a
reconhecer e garantir um direito cristalino: o de permitir
Que OS Diretores de suas escolas possam se apostilar após
duas gestões.
Quando no ano passado, no inicio de nosso mandato, fui

procurado por um grupo de Diretoras de minha querida Poços
de Caldas, as quais solicitavam que eu encontrasse uma forma
para que o apostilamento pudesse ocorrer antes de dez anos,
achei que a tarefa seria quase impossivel.
Estamos estudando essa matéria com muita atenção há mais

de um ano. Em junho último, a Profa. Elci Pimenta Costa
Santos, Diretora da Escola Estadual Madre Carmelita.
localizada na região ca Pampulha. em Belo Horizonte, fez-me
ver, através de minucioso relato, a discriminada condição em
que o quadro de Diretores de escolas públicas estaduais se
encontra,
Ultimados os estudos, em 14 de agosto, apresentei o

projeto que hoje iremos votar.
Importante esclarecer, Srs. Deputados, Que esse projeto de
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lei vem, a nosso ver, corrigir um dOS mais sérios desvios já
produzidos pela máquina administrativa do Estado. A
legislação em vigor determina que o apostilamento se dará
após dez anos de exercício no cargo. Ocorre que, por força
do critério adotado para o preenchimento do cargo de Diretor
de escola - prova de conhecimentos específicos e processo
eletivo junto á comunidade escolar -, o servidor nomeado
Diretor não conseguirá exercer o cargo pelo período de dez
anos exigido por lei.

A situação torna-se ainda mais grave quando sabemos ser
propósito da administração do sistema educacional do Estado
não permitir a recondução do servidor nomeado Diretor por
mais de dois períodos consecutivos. Ora, dois períodos
perfazem, apenas, o total de seis anos.
O provimento do cargo de Diretor de escola é complexo e

muito desgastante para o servidor que se submete á maratona
exigida pela Secretaria da Educação.
Há que se ressaltar, ainda, o quanto os Diretores

atualmente em exercício fizeram pela operacionalização do
sistema implantado pelo Governo anterior e continuado pelo
atual

É difícil para quem não foi aluno de escola pública
entender o papel exercido pelo Diretor.
Ele é mais do que o administrador da escola. E.

principalmente, um elo de ligação entre a familia e a
comunidade. Por esse elo, passam os papé i s de conselheiro.
juiz, padre, psicólogo, pastor, delegado de policia e
comandante de batalhão.
E o Diretor, muitas vezes, a grande autoridade moral

existente na comunidade, capaz de solucionar conflitos e
redirecionar posições antagônicas, em prol do bem-comum.
E o Diretor, ainda, quem exerce o papel de olhos, ouvidos

e voz da administração pública escolar. Sua carga de
trabalho, com dedicação exclusiva e integral, faz com que
sua família seja relegada a segundo plano, seu lazer seja
esquecido e, não raro, sua saúde fique debilitada.

Ao apresentar o Projeto de Lei ng 919/96 quis, na verdade,
além de fazer justiça ao Diretor de escola e reconhecer a
importância de seu papel rio sistema educacional, exercitar
na prática o principio da eqüidade, que nos ensina ser _a
igualdade jurídica aplicada somente para os que são
especificamente iguais. Logo, aqueles oue se encontram em
situação fática desigual, como é o caso dos Diretores de
escolas estaduais, devem ser tratados diferenciadamente.
Importante mencionar, ainda, por dever de justiça, o

trabalho diuturno executado pela Presidente da Associação
dos Diretores de Escolas Estaduais, Profa. Maria Natalícia
Carvalhaes Câmara, nossa querida Dona Marocas. Ela sempre
esteve presente em todos os momentos por que passou esse
projeto e. mais do que isso, sempre elevou sua voz em defesa
dos Diretores da rede estadual.

A homenagem que agora presto a Dona Marocas tem um sentidc
muito maior, quando sabemos que ela já é aoostilada comc
Diretora e, portanto, defende a bandeira de uma causa que
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não lhe trará beneficias pessoais.

Agradeço aos Deputados membros das Comissões de Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, que
compreenderam o alto grau de justiça contido no projeto de
minha autoria e o aprovaram por unanimidade.

Espero que tal gesto - a aprovação unânime - ocorra neste
momento com O Substitutivo apresentado pelo ilustre Deputado
Romeu Queiroz, que, em boa hora, aprimorou o projeto
inicial, alçou vôos maiores e mais altos dentro oa idéia
original

Espero, principalmente, que caca Deputado transforme seu
voto em urra sincera e justa homenagem aos Diretores de
escolas estaduais de nosso Estado. Muito obrigado.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotado o

Prazo oestinado à l Pa'-te, a Presidência oassa à 2 Parte
da reunião, com a la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Os Deputados que este subscrevem, Lideres de Bancadas com

assento nesta Casa, acordam em requerer a V.Exa. a
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento da
Comissão Especial para Conhecer a Real Situação Financeira
co IPSEMG. Incluindo os Não-Repasses pelo Tesouro, assim
como a Situação aa Prestação ce Serviços na Caqital e no
Interior.
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Marco Régis - Durval

Angelo - Pêricles Ferreira.
Decisão da Presidência

A Presidência	acolhe o	acordo e	determina o	seu
cumprimento.
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 1996.
Agostinho Patrús. Presidente.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente cia ciência ao Plenario da

comunicação apresentada nesta reunião ceia Comissão de
Educação - aprovação, na 49 Reunião Ordinária, dOS Projetos
cm Lei ns 842/96, do Deputado Paulo Piau; 932/96. do
Decutado Ronalco Vasconcelios, e 943/96, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, e dos Requerimentos ns 1.787 a
1.795/96. '.807 a 1.821/96,	1.825 a	1.829/96,	1.835/96,
1.836/96, '.840 a 1.842/96, 1.844 a 1.852/96, 1.858 e
1.860/96, do Deputado Wanderley Ávila, e 1.854/96, do
Deputado Marco Riàgis (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei n	47'/95• do Deputado Arnaldo Penna. dum autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Senhora de Oliveira o
imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Pausa.) Aprovado o parecer. (- A sanção.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deputado Dinis Pinheiro, como autor do

Projeto de Lei ng 556/95, que dispõe sobre compensação
financeira para municípios em situação que menciona e dá
outras providências, regimentalmente, requer que o projeto
seja submetido à apreciação da comissão seguinte, pois que
se encontra vencido o prazo da Comissão de Justiça. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140. do Regimento
Interno.
O Deputado Carlos Murta, fundamentado no art. 179 do

Regimento Interno, requer seja determinaca a anexação do
Projeto de Lei ng 959/96 ao Projeto de Lei ng 34/95, por
guardarem semelhança. A Presidência defere o requerimento em
conformidade com o art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues -
seja formulado veemente apelo à Presidência da TELEMIG,
visando à instalação de terminais telefônicos nos municípios
recém-emancipados	de	Pai	Pedro.	Serranôpolis,	Nova
Porteirinha, Verdelãndia, Padre Carvalho, Josenópolis,
Indaiabira, Miravânia, Gameleira, Catuti e Vargem Grande do
Rio Pardo (Oficie-se.); Romeu Queiroz (2) - regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 1.058/96. do
Governador do Estado, e apreciação do projeto em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuido; Gilmar Macriado
- regime de urgência para a tramitação da Proposta de Emenda
à Constituição ng 20/95; Sebastião Navarro Vieira - regime
de urgência para a tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição rig 24/96 (Cumpra-se).

2ê Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase.

a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante ria pauta.

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

da reunião o Projeto de Lei Complementar no 19/96 e os
Projetos de Lei ngs 1.017 e 1.040/96, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã; e que faz retirar da mesma pauta os Projetos de Lei
ngs. 1.016, 1.025, 1.039 e 1.041/96, por não se encontrarem
preenchidos os pressupostos regimentais necessários á sua
apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, Co Projeto de Lei

ng 1.010/96. do Deputado Jorge Hanrias. cue cria a Fundação
Mineira de Saúde da Visão do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração
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Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1. da Comissão de Administração Pública, com
a Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no
1. salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda flQ
1, Que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam oermaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ng
1.010/96 na forma do SuDstitutivo flQ 1, com a Emenda ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n
1.055/96, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
remuneração do Governador ao Estado, do Vice-Governador do
Estado, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto,
para o exercício de 1997. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em vot ação . Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encortrarn. 1-
Pausa. Aprovado. A promulgação.
Discussão, em 2g turno, co Projeto de Lei nQ 919/96. do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta parágrafo
ao art. lQ da Lei nQ 9.532, de 30/12/87 (reduz o tempo de
apostilamento dos Diretores de estabelecimentos de ensino
para 5 anos). A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno,
com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação.
- O Deputado Sebastião Navarro Vieira profere discurso para

encaminhar a votação. O Qual será publicado em Outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os

De putaaos que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 919/96
na forma dc vencido em lQ turno, com as Emendas ngs 1 e 2. A
Comissão de Redação.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados. cada um por sua vez, em 2Q turno, os Projetos de
Lei nos 685/96. do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre
a concessão de financiamento de equipamentos corretivos a
portadores de deficiência: 693/96. do Deputado Marcos
Helênio, que veda a restrição de acesso aos edifícios de
Qualquer natureza em virtude de raça, cor ou condição
social: e 829/96, do Deputado Bonifácio Mourão, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e
próprios públicos do Estado (A Comissão de Redação.).

3s1 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Esgotaca a matéria da pauta, passa-se ã

3a Parte da reunião. Cestinaca aos oraaores inscritos para o
Grande Expediente.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Sr. Secretário, Srs. Deputados, senhores das galerias,
telespectadores da TV Legislativa, primeiramente parabenizo
o Deputado Sebastião Navarro Vieira pelo brilhante projeto
que beneficiou as Diretoras de toda a nossa Minas Gerais.
Diretoras estas que estavam esquecidas e, sem dúvida

nenhuma, agora terão a recompensa e compensação pelo
trabalho sério que realizam nas suas escolas.
Mas, Sr. Presidente, a Escola Estadual Henrique Michel,

situada na cidade de Itabirito. completou no dia 4 de
dezembro 35 anos de atividades. Fui convidado a participar
das comemorações. com a inauguração da galeria dos ex-
Diretores, e várias homenagens aconteceram, principalmente
ao Sr. Geraldo Costa Carneiro, que doou o terreno para
construção da escola, e às ex-Diretoras. Sras. Nathercia
Sans, MariaEstevam Alves de Moura e Flávia Maria Silva e
Souza, e à atual Diretora. Sra. Sanara Mara de AS5IS. que,
após um mandato de muito trabalho e profunda honestidade.
foi reeleita pela comunidade escolar.
A Escola Henrique Michel tem uma história de lutas, não só

da Diretora Sandra, mas de todo o professorado. Eles não se
intimidam diante da falta de recursos. Batalham para
conseguir multiplicar o pouco que recebem. Um exemplo foi a
luta para ganhar um computador. Com muito esforço e
persistência. Sanara de Assis reuniu a documentação da caixa
escolar, para que nós pudéssemos repassar a verba para a
compra do computador. Na ocasião nós fizemos uma bonita
solenidade na entrega do computador e da impressora, e foi
comovente a espontaneidade da criançada. Hoje o computador
facilita o trabalho da secretaria na elaboração de folha de
freqüência, notas e documentos diversos.
Mas o dia que deveria ter sido só de festa, comemorações e

homenagens virou um dia de lutas e reivindicações salariais
de uma classe que, apesar de sua grande importância para o
funcionamento das escolas do nosso Estado, foi esquecida
pelo nosso Governo, no que diz respeito a aumento salarial e
outros benefícios.
Os trabalhadores de secretaria, pessoal que cuida do

serviço administrativo de uma escola, têm que sobreviver com
um salário mensal de apenas R$140,00.
Por isso, meus nobres colegas, no dia do aniversário da

escola as funcionárias Nilma Lúcia, Juliana de Cássia, Cenir
Aparecida, Abgair Aparecida e Lacir Gonçalves me pediram que
eu falasse sobre a necessidade de aumento salarial também
para o pessoal das secretarias que for do quadro permanente,
pelo menos para igualar ao aumento das professoras. Mais uma
vez. peço aos senhores que pensem sobre o assunto e me digam
como essas funcionárias podem cuidar de seus filhos com
dignidade com tal salário e ainda cuidar dos filhos dos

outros.
Também. Sr. Presidente, estou apresentanco um requerimento
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subscrito por alguns Deputados, que manifesta e pede
autorização ao Governador Eduardo Azeredo para que a
Secretaria da Fazenda prorrogue até o dia 31/8/97 o prazo de
vigência do Decreto nQ 36.252, que ratificou a adoção do
Convénio do ICMS flQ 122/94, que impõe o uso de máquinas
registradoras e outras medidas por parte dos comerciantes
varejistas. Explico porquê. Sr. Presidente: quando da
prorrogação, essas maquinas, por exemplo, custavam
R$12.000,00. Depois de seis meses após o Governo conseguir a
prorrogação, essas máquinas caíram para R$3.000,00. Agora,
se tivermos mais uma prorrogação. com certeza essas máquinas
registradoras irão cair de preço. Por Quê? Porque, hoje, a
procura será intensa, já que tocos têm Que mudar. Ou. então.
que o Governo consiga parcelar essa substituição das
máquinas. Estarei fazendo um pronunciamento maior para que
possamos discutir os problemas do comércio varejista em
época posterior. Muito obrigado. Era por isso que gostaria
de fazer uso da tribuna hoje, nesta parte da reunião.
- Lê o requerimento em que solicita seja solicitada ao

Governador do Estado autorização para que o Secretário da
Fazenda prorrogue até 31/8/97 o prazo para vigência do
Decreto nQ 36.252, que ratificou a adoção do Convênio do
ICMS flQ 122/94. que impõe o uso de máquinas registradoras e
outras medidas por parte dos comerciantes varejistas. E a
seguinte a justificação do requerimento:
"Tem sido impossível ã categoria ajustar-se às normas que

esse decreto determina, e é preciso também conhecermos a
posição final do Congresso Nacional so pre uma possível
mudança no sistema tributário que implique alteração rio
próprio sistema de cobrança do ICMS. conseqüentemente
tornando obsoleto qualquer investimento Que se faça em novos
equipamentos, pelo menos até a data citada, visto que a
Resolução riQ SF 2.806, que altera o art. 3Q da Resolução np
2.742, de 7/12/95, determinou o último prazo para lacração
das máquinas registradoras para 31/1/97.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos
para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, ás 20
noras, e para as extraordinárias e amanhã, dia 12. as 9 e
as 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
reunião orcinãria deliberativa, também ae amanhã, ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada ê a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 156a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1996

"eSaénCia cos Deoutaaos AQosnbc
e Wanderley Av

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar no
19/96; aprovação - DSCUSSãO, em lp turno, do Projeto de Lei
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nQ 1.040/96; aprovação na forma do Substitutivo np 1 -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei np 1.017/96;
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Errnano Batista - Antônio Júlio - Aliton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Aln'rir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo

Gon çalves - Marco Régis - Marcos Helénio - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godiriho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronalcio
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune Wilson Trôpia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome cio povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, a Sra. 2-Secretária. para proceder â leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen. 2a-Sec r etária , procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos

do edital de convocação , a Presidência vai passar á 2a Parte
da reunião, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, co Projeto ce
Lei Complementar no 19/96, do Governador do Estado, que
revoga o art. 21 ca Lei Complementar ng 37/95. que dispõe
sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de municipios e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua

aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Emvotação, o projeto. A

Presidência vai submeter a matéria ã votação pelo processo
nominal, em conformidade com o art. 263 co Regimento
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Interno. Os Deputados oue desejarem aprová-lo responderão
"sim", os que desejarem rejeitá-lo deverão responder 'não.
Antes, a Presidência lemora ao Plenário que, nos termos do
art. 200 do Regimento interno, o projeto de lei complementar
será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra,
a Sra. Secretária, para Droceder à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-Faz a

chamada.
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim JacoD - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Almir Cardoso - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco RgiS - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune -
Wilson Tróia.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 42 Deputados. Não houve
voto contrário. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o
Projeto de Lei Comclementar ng 19/96. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.040/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
reverter imóvel ao Município de Bueno Brandão. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do Projeto, na
forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na
forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os
Deputados cue o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o
Projeto de Lei nQ 1.040/96 na forma do Substitutivo ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.017/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Itabirito. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina oela aprovação do projeto, na forma do
vencido em lQ 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. (- Pausal Aorovado Fica, portanto, aprovado, em
2g turno, o Projeto de -ei no 1.017/96 na forma do vencido
em lQ turno. A Cornssãc de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - CumD » idc o objetivo da convocação, a
Presidénci; ncerra a r e,.nião, convocando os Deputados para
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a ordinária deliberativa de logo mais. às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a especial, também de
hoje. às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Paulo SchettinO,
Jorge Eduardo de Oliveira e Durval Angelo (Substituindo os
dois últimos aos Deputados Anderson Adauto e Gilmar Machado,
respectivamente, por ind i cação das Lideranças do PMDB e do
PT), membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente. Deputado Irani Barbosa. o Deputado João Leite
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo
Schettino que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Com a palavra, o Deputado Durval Angelo solicita seja
registrada na ata a ausência do Presidente. Deputado Irani
Barbosa, que se retirou da reunião antes de sua abertura, em
sinal de protesto pelo não-comparecimento da Secretária de
Estado da Educação, Sra. Ana Luiza Pinheiro; solicita.
também, seja registrado o seu protesto com relação à atitude
da mencionada Secretária, que deveria ter comparecido a
reunião para prestar depoimentos. A seguir, a Presidência
procede à leitura de requerimento do Deputado Irani Barbosa,

em q ue solicita sejam convidados o Sr. José Flávio Dolabela.
Corregedor da Superintendência ae Correição Administrativa,
e a Sra. Maria Auxiliadora Cobbuci, Corregedora Assistente,
para prestarem esclarecimentos referentes à exoneração da
Sra. Léa Lêda Ántorlini Ministério. Diretora da Escola
Estadual Presidente Kennedy. anexa ao Instituto de Educação.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a
palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em
que solicita sejam convidadas as Sras. Norma Lúcia Flávio de
Lei is. Diretora Geral do Instituto de Educaç ão , e Maria Ilda
de Carvalho, professora e supervisora pedagógica do referido
Instituto, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a atual
situação da entidade. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir a Sra. Tânia Mara Lemos. Diretora da
Diretoria de Atendimento Escolar da Secretaria de Estado da
Educação, representante da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro,
Secretária de Estado da Educação , a qual irá prestar
esclarecimentos sobre a Resolução ng 7.905, de 1996. da
mencionada Secretaria, que estabelece diretrizes para a
continuidade dO funcionamento de cursos profissionalizantes
em escolas estaduais. A Presidência esclarece que, tendo em
vista os requerimentos aprovados, a reunião se destina a
ouvir, também. as Sras. Norma Lúcia Flávio de Lelis, Maria
Ilda de Carvalho e Maria Auxiliadora Cobucci e o Sr. José
Flávio Dolabela. os quais prestarão escla"eCmentOS sobre a
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exoneração da Sra. Léa Lêda AntOnini Ministério, Diretora da
Escola Estadual Presidente Kennedy, anexa ao Instituto de
Educação, e sobre a atual situação desse instituto, e os
convida a tomar assento à mesa. A seguir, a Presidência
informa que, logo após, será apreciada a matéria constante
na pauta e registra a presença da Sra. Diná Maria de
Oliveira Barros. Analista de Educação da Secretaria de
Estado da Educação. Nesse momento, registra-se, também, a
presença do Deputado Gilmar Machado. A Presidência passa a
palavra a esse parlamentar, autor do requerimento que
motivou o convite á Secretária de Estado da Educação, para
fazer suas considerações iniciais. Logo após, os convidados
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir.
o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita seja enviado oficio ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, Sr. Cláudio Mourão, a fim
de se encaminharem os seguintes documentos: Parecer n
9.570-A, de 18/11/96; conclusões da Superintendência Central
de Correição Administrativa sobre o Processo Administrativo
Disciplinar ng 385/96 e recursos dos advogados das pessoas
processadas no referido processo. Colocado em vot ação , é o
requerimento aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Presidente lê correspondência enviada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, convidando essa Comissão
para a entrega do Diploma de Mérito Educacional à Fundação
AMAE para Educação e Cultura. A seguir, o Presidente faz a
leitura do parecer que emitiu sobre o Projeto de Lei n
237/95, no 2g turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos convidaoos, dos demais
participantes e dos parlamentares presentes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Anderson Adauto. P re s idente - Gilmar Machacc - Arnaldo
rema.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG, INCLUINDO OS
NÃO-REPSSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A SITUAÇÃO DA
PRESTAÇ DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO INTERIOR
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
seis de novembro de mil novecentos e noventa e seis.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Gilmar Machado. Alberto Pinto Coelho e Jorge
Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhose solicita ao Deputado Alberto Pinto
Coelho que proceda á leitura da ata oa reunião anterior.
Que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a finalidade da reunião é Ouvir o
Sr. Fued Dib. Conselneiro do Tribunal de Contas e relator oo
processo de inspeção que aquele órgão vem realizando no
IPSEMG. assim como sua equipe técnica, composta do Sr. José
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Mariano Campos Lana, da Sra. Gislaine Fois Fernandes. do Sr.
Adalberto Soares de Freitas e da Sra. Niiza Maria de
Oliveira, que discorrerão sobre os trabalhos já
desenvolvidos por eles e apresentarão os dados levantados e
os relatórios elaborados. A reunião tem a finalidade de
ouvir, também, o Sr. Paulo Dias, médico do IPSEMG, que
discutirá os problemas que vêm sendo enfrentados por aquele
órgão. O Presidente lê oficio em que o Conselheiro Fued DitJ
justifica sua ausência, assim como a de sua equipe técnica.
A Presidência convida, então, a compor a Mesa o Sr. Paulo
Dias. O Deputado Jorge Hannas, autor do requerimento que
suscitou a presença do convidado, faz uma pequena
explanação. justificando seu pedido. A Presidência passa a
palavra ao Sr. Paulo Dias, que faz sua exposição. Em
seguida. o Presidente abre a fase de debates, na qual fazem
perguntas ao convidado os Deputados Gilmar Machado, Jorge
Hannas e Miguel Martini, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrados os debates. a Presidência passa á
fase de apresentação de proposições. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimentos em que solicita seja
encaminhado oficio ao Presidente do IPSEMG, solicitando
esclarecimentos sobre a realização de operações de
empréstimo entre o IPSEMG e o Tesouro Estadual, por meio do
resgate antecipado, com deságio, de títulos destinados á
cobertura das pensões, especificando-se o montante dos
empréstimos, a data em que foram concedidos, os prazos de
vencimento, bem como a perda financeira decorrente do
resgate antecipado, com deságio; e sejam convidados a
participar de reunião desta Comissão os Srs. Antônio Sérgio
Tonet, Promotor de Defesa do Cidadão do Ministério Público;
José Felipe dos Santos Neto, Procurador-Geral do IPSEMG;
Ricardo de Andrade e João Augusto Pereira do Amaral.
respectivamente, Superintendentes de Fnanças e de
Interiorização do IPSEMG; João Heraldo Lima e Cláudio
Mourão. respectivamente. Secretários da Fazenda e Recursos
Humanos e Administração, para prestarem esclarecimentos
sobre a atual situação do IPSEMG. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A
Presidência confirma para o dia 4/12/96 a visita da Comissão
ao Hospital do IPSEMG. de Uberlándia, e a outros órgãos
afins, nessa cidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença e a colaboração do Sr. Paulo
Dias e 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, 10 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Jorge Narinas
- Alberto Pinto Coelho.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove noras do dia quatro de dezembro ce mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
João Leite. Antônio Roberto, Hely Tarqüínio e José Braga,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
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o Presidente. Deputado João Leite, solicita ao Deputado
Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a discutir denúncias de agressões praticadas Dor
policiais militares contra os adolescentes Anderson de
Oliveira e Márcio Henrique dos Santos Braga e apreciar o
Requerimento ng 1.834/96, do Deputado João Batista de
Oliveira, que solicita seja comunicada a participação desta
Casa na campanha pelo reconhecimento da jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos sobre o Brasil. O
Presidente designa como relator da matéria o Deputado
Antônio Roberto, que emite parecer pela aprovação da
proposição. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
A Presidência faz a leitura de oficio do Comandante do 8g
Comando Regional da Policia Militar. Cel. PM José Guilherme
do Couto, em que justifica a sua ausência perante esta
Comissão e apresenta seu representante, o Maj. PM Renato
Vieira de Souza, que prestará os esclarecimentos
necessários. O Presidente comunica a presença aos seguintes
convidados: o Maj. Renato Vieira de Souza, representante do
Cel. PM José Guilherme do Couto, a Sra. De i se Santos Bastos
e os adolescentes Anderson de Oliveira e Márcio Henrique.
Apõs as considerações iniciais, o Deputado João Le s te passa
a palavra à Sra. Deise Santos Bastos. aos adolescentes
Anderson de Oliveira e Márcio aos Santos Braga e ao Maj.
Renato Vieira de Souza, que relatam o ocorrido, conforme
consta as notas taquigráficas. Aberta a fase dos debates,
fazem uso da palavra os Deputados José Braga, Hely
Tarqüinio, João Leite, Antônio Roberto e o Maj. Renato
Vieira. O Deputado Hely Tarqüinio apresenta requerimento em
que solicita seja enviado oficio ao Comando do Batalhão de
Choque da Policia Militar, pedindo que seja dada ciência a
esta Comissão do resultado das investigações e das
providências tomadas com relação às denúncias das agressões
praticadas pelos policiais militares contra os adolescentes.
Colocado em votação, é o re querimento aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, determina a lavratura aa ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
João Leite. Presidente - Hely Tarqinic - Antôric Roberto -

Marcelo Gonçalves.
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos co dia Quatro de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De putados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro e
Antônio Andrade, membros oa Comissão supracitada. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Marcos Helénio.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Andrade que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Em seguida, a Presidência distribui o
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Requerimento ng 1.843/96 ao Deputado Antônio Andrade.
Encerrada a la Parte da reunião, passa-se á 2 Parte,
compreendendo a discussão e a votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei ng 1.008/96
no 2g turno (relator: Deputado Antônio Andrade). A seguir, o
Deputado Antônio Andrade emite parecer sobre o Requerimento
ng 1.843/96, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a votação, é o requerimento aprovado- Em
seguida, o Presidente submete a votação, nos termos da
Deliberação da Mesa no 487. o Requerimento ng 1.855/96, o
qual é aprovado. 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, 11 de dezembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio

Andrade.
ATA DA 51a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e dez minutos do dia quatro de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Durval
Angelo, Elbe Brandão e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB). Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que
a finalidade da reunião é apreciar a matéria da pauta e
discutir, em audiência pública, a possibilidade de se pagar
aos policiais civis e militares do Estado o adicional de
periculosidade. O Presidente comunica o recebimento de
oficio do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco, Deputado Pedro Eurico de Barros e Silva,
publicada no Diário do Legislativo" em 29/11/96. A seguir,
o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que
solicita a inversão da pauta, de forma que a matéria da 2
Fase da Ordem do Dia seja apreciada antes da matéria da l
Fase. Colocado em votação, é o parecer aprovado. O
Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
apreciação de pareceres sobre proposições sujeitas à
deliberação do Plenário. O Presidente informa que continua
em discussão o Parecer para o 2g turno, do Projeto de Lei flQ
829/96. O Deputado Arnaldo Penna apresenta requerimento em
que solicita o adiamento da votação. Colocado em votação , é
o requerimento aprovado. A seguir, passa-se a palavra ao
Deputado Arnaldo Penna, que faz leitura do parecer Sobre o
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 919/96, apresentado
em Plenário durante o lg turno. O relator, por seu parecer,
conclui pela aprovação do substitutivo. Colocado em
discussão e votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o
Presidente suspende a reunião por cinco minutos. As dez
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horas e trinta minutos, são reabertos os trabalhos, e a
Presidência registra a presença dos Deputados Arnaldo Penna.
Raul Lima Neto, José Braga e hely Tarqüinio. O Presidente
passa à ia Fase da Ordem do Dia e informa o recebimento de
requerimento do Deputado Durval Angelo, em q ue solicita seja
convidado o Desembargador José Fernandes para participar da
próxima reunião da Comissão, no dia 11/12/96, que tem por
finalidade debater a unificação dos tribunais de 2a
instância. Colocado em votação, ê o requerimento aprovado. A
segu i r, a Presidência informa q ue a finalidade desta fase da
reunião é debater, em audiência Pública, a possibilidade de
se pagar aos policiais civis e militares do Estado o
adicional de periculosidade, O Presidente convida a compor a
Mesa dos trabalhos o Sr. Orville Kupidlowski e a Sra. Maria
José Nahas (representantes do Sr. Cláudio Mourão, Secretário
de Estado de Recursos Humanos e Administração), o Cel. PM
Hamilton Bruneli de Carvalho (representante do Cel. PM
Nelson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG) e o
Deputado Raul ...ima Neto, autor do requerimento oue deu
origem a esta audiência pública. Após a explanação feita
pelos convidados, o Presidente comunica a presença dos Srs.
Welington Kalil, representante da Associação dos Escrivães
da Policia Civil; Vander Moreira Dias, representante do
Presidente da Associação dos Policiais Civis de Minas
Gerais; Otávio Francisco dOS Santos, representante do
Presidente do Cube dos Cabos e Solcados da PMMG; Subtenente
PM Welinton Eustáquio de Jesus e Luiz Gonzaga Ribeiro.
respectivamente Presidente e Diretor ae Planejamento da
Associação de Subtenentes e Sargentos da PMMG; e Josimar
Salum de Gouvea, Pastor da Comunidade Evangélica Nova
Garneleira e Assessor Parlamentar. Passa-se á fase de
debates. Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agracece o
comparecimento dos Deputados e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião Ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -
Durval Angelo - Bonifácio Mourão - Carlos Murta.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez ho r as e quinze minutos do dia cuatro ce dezembro de
mil novecentos e noventa e se i s. comparecem na Saia das
Comissões cs Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcelios e
Wilson Trõpia. Estão presentes, também, os Deputados
Anivaldo Coelho e Alvaro Antônio. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trôpia que proceda á
leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havenao
correspondência a se l ida nem proposição a ser apresentaca,
o Presidente informa aos Decutados que no próximo dia 18, ás
9 horas, será realizada audiência pública da Comissão, na
qual será abordado o tema Horizontes da Serra - Proteção e
Manejo da Serra do Curral. 0 Presidente esclarece que o
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evento contará com a presença do Presidente desta Casa.
Deputado Agostinho Patrús, do Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Patrus Ananias, de personalidades ligadas à
questão do meio ambiente e de artistas que tratarão dos
aspectos culturais ligados à serra. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária e para a reunião extraordinária a se realizar no
dia 18/12/96. às 9 horas, com o objetivo de se discutir a
preservação da serra do Curral. determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1996.
Ivo José. Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Wilon

Trópia.
ATA DA 46g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e cuarenta minutos do aia cinco de dezembro ao
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto.
Gilmar Machado e Ivair Nogueira, membros cia Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente. Deputado Miguel
Martini, o Deputado Glycon Terra Pinto assume a direção dos
trabalhos e, verificando a existência de número regimental,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Rezende que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência suspende a reunião a fim de que tenha
continuidade a 35 Reunião Conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. AS 16h40rnin. são reabertos os trabalhos, e.
verificando a inexisténcia de quorum" para a continuidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lO de dezembro de 1996-
Glycon Terra Pinto, Presidente - Elbe Brandão - Durval
Angelo - Geraldo Rezende - Ivair Nogueira - Péricles
Ferreira - Miguel Martini.
ATA DA BOa REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e Quarenta minutos co aia dez de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto. Geraldo Rezende.
Ivair Nogueira, Elbe Brandão e Durval Angelo (substituindo
os dois últimos aos Deputados Miguel Martini e Marcos
Helênio, respectivamente, por indicação das Lideranças dO
PSDB e do PT), membros da Comissão supracitada. Na ausência
do Presidente, Deputado Miguel Martini, o Deputado Glycon
Terra Pinto assume a Presidência e, havendo número
regimental. declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda á leitura da ata da
reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos
Deputados presentes. A seguir, o Presidente acusa O
recebimento ca seguinte correspondência: Oficios ns 56/96.
do Prefeito Municiaal de Belo Horizonte. Parus Ananias. que



2 3 5 ^A^
encaminha oropostas de emenda do municipio para o orçamento
do Estado, e 561/96, do Ministério da Justiça. Secretaria
dos Direitos da Cidadania. que comunica ter sido firmado
convênio entre esse Ministério e a Secretaria da Justiça,
Para atendimento inicial a adolescentes autores de ato
infracional . Em seguida, a Presidência oassa à distribuição
das matérias. Na ausência dos relatores, Deputados Marcos
Helênio e Clêuber Carneiro, redistribui o Projeto de Lei ng
841/96 ao Deputado Durval Ângelo e o Projeto de Lei ng
971/96 à Deputada Elbe Brandão. Designa o Deputado Ivair
Nogueira para relatar o Projeto de Lei ng 1.017/96. A
seguir, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. 4 Presidência dá
prosseguimento à discussão do Parecer para o lg Turno do
Projeto de Lei Complementar ng 19/96, do qual foi concedida
vista ao Deputado Gilmar Machado em reunião anterior.
Submetido a discussão e votação, é a provado o parecer
mediante o qual a Deputada Elbe Brandão conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar ng 19/96 no lg
turno, na forma proposta. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
Co Projeto de Lei rig 345/95 no 2g turno, na forma proposta.
O Deputado Ivair Nogueira emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.017/96 no 2
turno, na forma do vencido no lQ turno. O Deputado Durval
Angelo emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei rg 841/96 no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno. O Deputado Geraldo Rezende emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ
865/96 no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Agropecuária e Politïca Rural. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Verifica-se neste momento a presença do Deputado
Miguel Martini. Presidente da Comissão, a quem o Deputado
Glycon Terra Pinto passa a direção dos trabalhos.
Prosseguindo, a Deputada Elbe Brandão emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 971/96 no
l Q turno, na forma do Substitutivo ng 1. apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas ngs 1 a
3. apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente, e com a
Emenda ng 4, que apresenta. Submetido a discussão e votação.
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade ca reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados e convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
se realizar amanhã, dia 11/12/96. ás 9h30min, com o objetivo
de se ouvirem os Srs. José Afonso Bicalho Beltrão,
Presidente do BEMGE e do CREDIREAL; Pompilho de Lourdes
Canavez, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo
Horizonte e região; Cléber Augusto Sanches Wol pert, membro
do Comando Nacional dos Funcionários do CREDIREAL, e Marcelo
DAgostini. representante dos funcionários do CREDIREAL, que
Prestarão esclarecimentos à Comissão sobre o processo de
privatização dos Bancos estaduais e so pr e o cumprimento CO
acordo de reajuste salarial de seus funcionários, e de se
apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 919.
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1.016. 1.025 e 1.029/96. A Seguir, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, ii de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende - Marcos

Helênio - Glycon Terra Pinto - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 667/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Dm15
Pinheiro, dispõe sobre oatendimento médico e odontológico
nas escolas pertencentes à rede de ensino do Estado de Minas

Gerais.
Publicado em 2/3/96, foi o projeto areciado pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda nQ 1. e pela Comissão de Saúde e Ação Social,
que se manifestou favorável a sua aprovação.
Deve a proposição, agora, ser analisada por esta Comissão.

em virtude de requerimento aprovado em Plenário de autoria

do Deputado Marcos Helênio.
Fundamentação

O projeto em epigrafe pretende facilitar o acesso cia
população aos serviços de saúde no âmbito de competência do
Sistema único de Saúde - SUS. Para tanto, pretende assegurar
o atendimento médico e odontológico nas escolas da rede
pública estadual, objetivando beneficiar, principalmente a
criança e o adolescente.
Observa-se que o projeto está em perfeita consonância com a
política de atendimento adotada pelo SUS e explicitada na
Lei flQ 8.069, de 13/7/90, no que diz respeito á proteção à
vida e à saúde da criança e do adolescente.
Sob a ótica do Consumidor. Convém lembrar, os programas
similares, desenvolvidos pelo poder público, muito têm
facilitado o trabalho realizado pelos centros de saúde e
pelas demais entidades ligadas ao atendimento médico-
hospitalar. Torna-se, então, desnecessário um grande número
de internações, haja vista o atendimento imediato e a adoção
de programas educativos diretamente envolvidos com as

comunidades, o que resulta, afinal, no melhor atendimento d

população.
Entendemos pertinente a Emenda nQ 1, que torna a proposta

ainda mais abrarigente, pois retira o limite proposto pelo
projeto original, ou seja, o atendimento médico e
odontológico apenas nas escolas estaduais com mais de mil

alunos.
 Conclusão

Em face do ex posto. opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 667/96 com a Emenda ng 1. da Comissão de Constituição

e Justiça.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.



237 fN
Marcos Helénio, Presaente - Carlos Pirnena. relator -
Antônio Andrade.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 952/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatór o

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Arnaldo Penna,
dispõe sobre a obrigatoriedade do envio de informações às
Prefeituras acerca da causa dos óbitos registrados nos
cartórios de registros civis de pessoas naturais.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser examinada
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Em recente debate sobre o tema Atestado de óbito e Ética
Médica, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo
reafirmou a importância da declaração de óbito, reconhecendo
que ela não só é fundamental para a determinação da causa
juridica da morte, como também para esclarecer ouestões de
ordem sanitária.
Assim, o atestado tem como finalidade a elaboração de
estatisticas de mortalidade em epidemiologia. demografia e
administração sanitária,
Diante da relevância da questão, o profissional da área

médica tem grande responsabilidade na elaboração do atestado
de óbito, já se verificando, atualmente, a preocupação das
escolas de Medicina de priorizarem em seus curriculos o
ensino do exato preenchimento daquele documento.
Além da exigência legal do atestado para fins de
sepultamento, deve-se levar em consideração as informações
nele registradas, tendo em vista o planejamento de uma
politica de saúde pública.
Assim, julgamos adequada e oportuna aos interesses do
Estado a proposição em tela, ao permitir ao planejador
social ter em mãos um levantamento das causas da mortalidade
nos diversos munic'ipios mineiros e. consequentemente, cacos
para a implementação de uma politica de saúde eficaz no
âmbito ca administração pública.

Conclusão
c
	

Pelas razões ex postas, somos pela aprovação do Projeto de
ci

	

	
Lei ng 932/96. no 1Q turno, na forma co Substitutivo nQ 1,
da Comissão ce Constituição e Justiça.

Q
	

Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996,
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis. relator - Jorge

Hannas.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.048/96
(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe visa a autorizar o Poder Executivo a adquirir
imóvel situado no Municipio de Inhapim.
Após publicação no Diário do Legislativo, a matéria, que
tramita em regime de urgência devido a solicitação do
Governador do Estado constante na Mensagem ng 158/96, vem às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para ser apreciada em reunião
conjunta.
Nos termos do art. 103, V. "a, do Regimento Interno,

passamos ao exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal do projeto.

Fundamentação
A proposição sobcomento visa a autorizar o Poder Executivo
a adquirir imóvel oe 1.008m2 e respectivas benfeitorias, de
propriedade do Banco do Brasil S.A., para nele se instalar
fórum da Comarca de Inhapim.
A autorização legislativa é exigida pelo "ca put" do art. 18
da Constituição do Estado para conferir validade aos atos
administrativos que envolvem transações com bens imóveis,
uma vez que tais atos, por sua própria natureza, só podem
ser efetivados se inteiramente conformes á lei.
Para a t r an sação que se pretende efetuar, o dispositivo
constitucional exige ainda que haja interesse público e seja
realizado o processo 1 icitatôrio.
Conforme dispõe o art. 23, f 3, da Lei Federal nQ 8.666,
de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos
da administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a licitação,
em tais casos, deverá ser realizada na modalidade de
concorrência, podendo ser dispensada, entretanto, se se
tratar de bem destinado ao serviço público e se suas
instalações e sua localização impuserem sua escolha, desde
que o preço seja compatível com o valor de mercado. E o Que
estabelece o art. 24, X. do mesmo diploma legal.
Também assim estatui a Lei nQ 9.444, de 26/11/87, que

dispõe sobre as licitações e os contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado.
Assim sendo, atendendo o projeto de lei em análise aos
preceitos legais e constitucionais que disciplinam a
matéria, não encontramos óbice á sua tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.048/96.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Durval Angelo - Leonidio Bouças - Arnaldo Penna.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a adquirir Imóvel
situado no Município de Inhapim.
Cumpridas as formalidades regimentais e atribuído ao
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projeto regime de urgência, foi a proposição distribuida
para reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridici0ade, pela constitucionaldade e
pela legalidade da matéria, a qual cabe-nos, agora,
analisar.

Fundamentação
O projeto em tela trata da autorização para aquisição de um
imóvel de propriedade do Banco do Brasil S.A. Constituído
de um prédio com área construída de 753.38m2 e respectivo
terreno, com área Ce 1.008m2, destinado á instalação do
fórum da Comarca de Inhapimn.
De acordo com o laudo de avaliação e parecer técnico

elaborado pelo Departamento de Obras do Tribunal de Justiça,
o fórum local vem funcionando, em precárias condições, num
prédio da Prefeitura e necessitaria de uma reforma que
custaria aproximadamente R$174.000,00. Em oficio interno
enviado ao Presidente cio Tribunal de Justiça, o Departamento
de Obras concluiu ser inviável a reforma da sede atual,
tendo em vista o Custo/beneficio da obra, uma vez Que
continuaria o problema da fa l ta de espaço para as atividades
forenses, além de se estar reformando imóvel de terceiros.
A necessidade de autorização legislativa decorre do art. 18
da Carta Estadual, que prevê também a necessidade de
avaliação prévia. Já a licitação é dispensável, por se
tratar de bem destinado ao serviço público, cujas
necessidades de instalação e localização Condicionam a
escolha, desde Que O preço seja compativel com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia, conforme dispõe o art.
24, inciso X. da Lei Federal nQ 8.666. de 21/6/93.
O imóvel foi avaliado em R$277.453,30 pelo Tribunal cie
Justiça e necessita de obras de adapt ação cujo custo
previsto é de R$97.000.00.
Orçamentariamente, a operação é classificada como "inversão
financeira" na categoria econômica 'des pesa de capital", e
poderá ser realizada utilizando-se a dotação orçamentária da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Que tem
previsto para 1997, na rubrica "4.2.1.0 - inversões
f inanceiras/aquisição cc imóveis, o valor de
R$6.385.396.00.

Conclusão
Em face co exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 1.048/96, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. P r esidente - Glycon Terra Pinto, relator
- Geraldo Rezende - Marcos Helénio - José Maria Barros.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 978/96

Comissão cc Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 978/96, do Deputado Romeu Queiroz, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação
Hospital de Olhos - FHO -, com sede no Municipio de Nova
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Lima.
Aprovada a proposição no lg turno, sem emendas. compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 29 turno, conforme disposições do Regimento

Interno.
Fundamentação

Reiteramos o posicionamento desta Comissão quando deliberou
sobre a matéria no lg turno, por considerar, após o exame
dos propósitos da entidade, que ela presta relevantes
serviços a pessoas carentes e coopera com o poder público no
atendimento à saúde.
Por se tratar de uma Fundação que se propõe proteger
direitos dos cidadãos, achamos justa e oportuna a medida
proposta no Projeto de Lei nQ 978/96.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 978/96 no 2p turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Jorge HannaS, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 146/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 146/95. de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Fernando Osório - ABFO -, com sede no Municipio
de Guaranésia, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido

no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 19. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 146/95

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Fernando Osório - ASFO -. com sece no MunicipiO de

Guaranési a.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Fernando Osório - ABFO -, com sede no Municipio
de Guaranésia.
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
José Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 282/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 282/95, de autoria do Deputado GeralUc
Rezende, que declara de utilidade pública a entidade

Fraternidade Assistencia l Lucas Evangelista - FALE -. com
sede no MunicipiO de Uberlándia. foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 l. do Regimento Interno.
Assim sendo. opinamos por se car à p roposição a seguinte
redação final que esta de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 282/95
Declara de utilicace pública a entidade Fraternidade
Assistencial Lucas Evangelista - FALE -, com sede no
Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista - FALE -. com
sede no Mun

i
cípio de Uberlândia.

Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data Je sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Sebastião Helvécio, rela t or -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 471/95
Comissão de Recação

O Projeto de Lei flQ 471/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Per,na, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Senhora de Oliveira o imóvel que especifica, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 1Q. do Regimento Interno.
Considerando que o imóvel objeto ca pretendida doação se
encontra minuciosamente descrito em escritura pública
devidamente identificada no art. !Q do projeto, esta
Comissão houve por bem suprimir do referido dispositivo
algumas informações relativas á configuração do terreno, em
obediência aos princípios de concisão e clareza que norteiam
a redação do texto legal.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 471/95
Autoriza o Poaer Execut

i
vo a doar ao Municipio de Senhora

de Oliveira o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Senhora de Oliveira o imóvel situado nesse
município. na Rua Deoclécio Rodrigues Pereira, constituído
por um terreno poligonal com 1.537.23m2 (mil quinhentos e
trinta e sete metros quadrados e vinte e três decímetros
quadrados) de área. registrado sob o ng R.1-3.114. a fls.
t77 do livro 2-K. no Cartoro do Registro de Imóveis da
Comarca de Piranga.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput' deste

artigo destina-se à construção de uma praça ae esportes.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio ao Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação desta
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lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -
José Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 869/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 869/96, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, que declara de utilidade pública a entidade
Ministério Estratégia, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final. que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 869/96

Declara de utilidade pública a entidade Ministério
Estratégia, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Ministério Estratégia, com sede no Município de Belo
Horizonte. Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presicente - José Maria Barros, relator -
José Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 899/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 899/96. do Deputado Bilac Pinto, que
declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Santo
Afonso Maria de Ligôrio da Sociedade de São Vicente de
Paulo. com sede no Município de Caldas, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos p0- se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 899/96
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Santo

Afonso Maria de Ligõrio da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obra Unida Santo Afonso Maria de Ligôrio da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no MunicipiO de Calcas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigo r na data de sua
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Scbettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 904/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 904/96, de autoria do Deputado
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Sabedoria, Estabilidade e Poder no 2454. com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2c .jrno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim senco, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 904/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Sabedoria,
Estabilidade e Poder ng 2454, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Sabedoria, Estabilidade e Poder no 2454. com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 905/96
Comissão ce Redação

O Projeto de Lei no 905/96, de autoria do Deputado Marco
Régis, que declara de utilidade pública o SOS - Serviço de
Obras Sociais, com sede no Município de Muzambinho, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 905/96
Declara de utilidade pública o SOS - Serviço de Obras

Sociais, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o SOS -
Serviço de Obras Sociais, com sede no Município de
Muzamb i nho.
Art. 2g - Esta lei entra em, vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

1
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Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros - JOSé

Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 906/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 906/96, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Estrela do Sul -, com

sede no Municí
p io de Estrela do Sul, foi aprovado nos turnos

regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 906/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Estrela do Sul -. com sede no
Município de Estrela do Sul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - ÂPAE de Estrela do Sul -
com sede no Município de Estrela do Sul
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 908/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 908/96. de autoria do Deputado
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Mahatma Srimoya ng 69. com sede no Município de
Viçosa, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se aar ã proposição a seguinte
redação final. Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 908/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Mahatma

Shimoya nQ 69. com sede no Município de Viçosa
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mabatma Shimoya ng 69. com sece no Municipio de

Viçosa.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
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Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No- 909/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 909/96, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa. seja dada á matéria a forma adequaca.
nos termos do art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, ooinamos por se dar à p roposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 909/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitaria do
Bairro Aparecida, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 910/96
Comissão cc Reaaçào

O Projeto de Lei nQ 910/96. cc autoria do De putado Jairo
Ataide, que declara ce utilidade púDl ica a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santana da Vargem -
com sede no Município de Santana da Vargem, foi aprovado

no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270. i lQ, co Regimento Interno.
Assim sendo. op inamos por se par à proposição a seguinte
redação final, que está de acar po com o aprovado.

PROJETO DE LEI P4g 910/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Santana da Vargem -, com sede no
Município de Santana da Vargem.
A Assembléia Legislativa Co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica oeclarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dOS Exce

p
cionais - APAE de Santana da

Vargem -, com sece no Municipio de Santana da Vargem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor fl2 cata cc sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -
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José Henrique.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 911/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 911/96. do Deputado Glycon Terra Pinto,
que declara de utilidade pública a F ede r ação das Entidades
de Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -. com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 911/96
Declara de utilidade pública a Federação das Entidades de
Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -. com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação
das Entidades de Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -.
com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 914/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 914/96. do Deputado Francisco Ramalho,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais
Amigos dos Excepcionais - APAE de Abadia dos Dourados -. com
sede no Município de Abadia dos Dourados, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, í, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 914/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Abadia dos Dourados -, com sede
no Município de Abadia dos Dourados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade 

pública a Associação
oe Pais e Amigos aos Excepcionais - APAE de Abadia dos
Dourados -. com sede no Município de Abadia dos Dourados.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Henrique. relator - José
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Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 915/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei np 915/96. ce autoria do Deputado

Wanderley Avila. Que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Mensageiros da Paz nQ 114, com sede no Municipio de
Teõfilo Otõni. foi aprovado rio 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim ce Que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 915/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Mensageiros da
Paz no 114, com sede no Municipio de Teófilo Otõni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mensageiros da Paz nQ 114, com sece no Municipio de
Teõfilo Otõni.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Scriettino, Presidente - José Henrique, relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 918/96
Comissão de Redação

O Projeto de Le i flQ 918/96, de autoria ao Deputado Ailton
Vilela, que declara ce utilidade pública a Creche Arca de
Noé, com sede no Municipio de Três Corações, foi aprovado no
2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270. lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 918/96
Declara de utilidade pública a Creche Arca ae Noé, com sede

no Municipio ae Três Corações.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declaraca ce utilidade pública a Crecne Arca
de Noé. com sede no Munici p io de Três Corações.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Henrique, relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 927/96
Comissão de Fedaçàc
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O Projeto de Lei ng 927/96. de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pedra Azul -. com
sede no Município de Pedra Azul, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final. Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 927/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Pedra Azul -. com sede no
Município de Pedra Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pedra Azul -.
com sede no Município de Pedra Azul.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo ScFettino. Presidente - José Henrique. relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 942/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 942/96. do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, que declara de utilidade pública a entidade
Instituição Beneficente Cantas de Alfenas, com sede no
Município de Alfenas. foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja aada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 942/96
Declara de utilidade pública a entidade Instituição
Beneficente Cantas de AlfenaS, com sede no Municipio de
Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Instituição Beneficente Cantas de Alfenas, com sede no
Município de Alfenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Paulo Scbettino. Presidente - José Henrique. relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 945/96
Comissão ce Recaçãc
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O Projeto ce Le nç 945/96, ae autoria co Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que ceciara de utilidade pública a Associação
Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa Senhora da
Conceição, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg. ao Regimento Interno.
Assim senao, opinamos por se dar à pr oposição a seguinte
redação final. Que está cc acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 945/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da
União dos Moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa ao Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa Senhora ca
Conceição, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor ria data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala cas Comissões. 10 ae dezemb ro de 1996.
Paulo Schettino. P '- e si pe p te - José Henripue. relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 953/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 953/96. de autoria do Deputado Jorge
Harinas, que declara de utiliaade pública a entidade
Fraternidace Espirita Judith Amélia. com sede no Municipio
de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, Op inamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 953/96
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade
Espirita Judith Amélia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Fraternidade Espirita Judith Amélia, Com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettno. Presidente - José Henrique. relator - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 956/96
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 956/96, de autoria ao Deputado Anderson
Adauto. que declara de utilidade pública a entidade
Comunidade Nova Jerusalém. com sede no Municipio de Uberaba.

foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ã proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Ng 956/96

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Nova
Jerusalém, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Comunidade Nova Jerusalém. com sede no Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Henrique, relator - José

Maria Barros. -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 961/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 961/96, do Deputado WanderIey Avia,
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ideal e
Trabalho ng 130, com sede no Município de Ituiutaba, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, f ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo como aprovado.
PROJETO DE LEI No 961/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ideal e
Trabalho ng 130, com sede no Municipio de Itulutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Ideal e Trabalho ng 130, com sece no Município de

Ituiutaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Henrique, relator - José

Maria Barros.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 217a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deoutados Wanderiey ivia e António Júlio
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda a
Constituição flQ 30/96 - Requerimentos flQS 1.913 a 1.940/96 -
Requerimento do De putado Pêricles Ferreira - Comunicações:
Comunicação do Deputado Simão Pedro Toledo Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano Batista e Carlos
Pimenta - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada - Discussão
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 207. 412, 516 e 630/95 e 1.006 e
1.017/96; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Péricles Ferreira; aprovação - 2a Fase:
Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.016/95:
encerramento da discussão; discurso do Deputado Gilmar
Machado; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na
forma do vencido em lQ turnc: votação das Emendas flQS 1 e 2:
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
1.040/96; aprovação na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas flQS 1 e 2 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 841/96: aprovação na forma do vencido em lg turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.041/96:
discurso co Deputado Marcos Helénio: encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton vilela -
Ajalmar Silva Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andraae - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Macnado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarauinlo - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo ce Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos
Helénio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
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Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

restrições.
Correspondência

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFiCIOS
Dos Srs. Jaime Martins, Jair Siqueira e Vittorio Medioli,
Deputados Federais, em atenção a requerimento do Deputado
Carlos Pimenta (prorrogação, pelo Banco do Nordeste do
Brasil, cio vencimento das dividas de custeio de emergência
contraídas pelos produtores rurais do Norte de Minas),
informando que estarão empenhados em viabilizar o
atendimento do pleito.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o relatório de
atividades do órgão referente ao terceiro trimestre de 1996.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. José Fernandes Filho, Presidente da Comissão
Supervisora dos juizados Especiais Cíveis e Criminais.
indicando o Sr. Caetano Levi Lopes, Juiz do Tribunal de
Alçada, para representá-lo em reunião cia Comissão de Defesa
do Consumidor. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Josefino Viana. Prefeito eleito do Município de
Januãria, solicitando desta Casa apoio ao seu projeto de
governo.
De alunos do curso de Magistério da Escola Estadual Ana
Letro Staaks, dO Município de Timóteo, solicitando apoio
para que não se concretize a medida, imposta pelo Governo do
Estado, de mudança cio curso para outra escola, em virtude
das grandes dificuldades com que teriam de arcar. (- A
Comissão de Educação.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Antônio do Vaile, Deputado Federal; do Reitor da
Universidade Federal de Juiz de Fora; do Sr. Antônio de
Faria, da Faculdade de Ensino Superior de Passos; e da
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Cataguases,
cumprimentando a Casa pela inauguração do Centro de Memória
Política de Minas.

CARTÕES
Do General-de-Brigada Álvaro Henrique Vianna cc Moraes.
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Comandante da 4 Brigaca de Infantaria Motorizada,
agradecendo o convite para o Ciclo de Debates O Sistema
Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de Minas
Gerais.
Do Cel. Geraldo Nagib Salomão, Chefe da lia Circunscrição
de Serviço Militar do Ministério do Exército, e da Sra.
Christiane Puliti, Assessora do Governador do Estado,
agradecendo o convite para a reunião especial destinada á
inauguração do Centro de Memória Política de Minas.
Da Sra. Christiane Puliti, Assessora do Governador do
Estado, agradecendo o envio da publicação resultante do
ciclo de debates sobre reforma agrária.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta 000rtunidace. são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO No 30/96

Altera o inciso XXXIV dc' art. 62 e o art. 247 da
Constituição ao Estado.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da
Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 62 - .....................
XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de
terra pública com área superior a cem hectares, ressalvado o
disposto no 6 3g do art. 247 desta Constituição e no lQ do
art. 188 da Constituição da República.
Art. 247 - ....................
lQ- .........................................

IX - a a'ienação ou concessão, a qualquer titulo, ce terra
Pública para assentamento de produtor rural, pessoa física
ou jurídica. ainda que por interDosta pessoa.
compatibilizadas com os objetivos da reforma agrária e
limitadas cem hectares.

.....................................
6 6 -Quem tornar economicamente produtiva terra devoluta
estadual e comprovar sua vinculação pessoal a ela terá
preferência para adquirir-lhe o dominio, até a área de mil
hectares, contra o pagamento de seu valor, acrescido dos
emolumentos.

7 - ................
III - a proprietário demais de mil hectares.
Art. 2g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, de novembro de 1996.
Cléuber Carneiro - Bilac Pinto - Raul Lima Neto - Olinto
Godinho - Ermano Batista - Paulo Piau - Alvaro Antônio -
José Maria Barros - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Dalma
Diniz - Ibrabim Jacob - Ivair Nogueira - Antônio Andrade -
Geraldo Santanna - José Henrique - Sebastião Costa - Alencar
da Silveira Júnior - Ajalmar Silva - Miguel Martin - Jorge
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Hannas - Simão Pedro Toledo - Gil Pereira - Péricles
Ferreira - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.
Justificação: O inciso III do 7Q do art. 247 da
Constituição do Estado limita em 250ha a alienação ou a
concessão de terras públicas aos efetivos e reais ocupantes.
Já a Constituição da República, no 5 lQ do art. 188, dispõe
que a "alienação ou a concessão, a qualquer titulo, de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares a pessoa física ou jurídica ... dependerá de prévia
autorização do Congresso Nacional. Nota-se então uma grande
lacuna entre as exigências das Constituições, que optamos
por reduzir a fim de facilitar o processo, preservando ainda
uma reserva técnica para reforma agrária. A Constituição
Estadual restringiu de maneira drástica o direito
preferencial dos posseiros que ocupam mansa e pacificamente.
com função social e produtiva, as terras compreendidas nesse
intervalo. Isso impossibilitou a RURALMINÂS de montar os
processos de regularização dessas terras, e seus ocupantes
ficaram impossibilitados de recorrer a financiamentos
rurais, o que os impede de incrementar sua produção, como
vinham regularmente fazendo, há longos anos. Dai, recorrem à
justiça para regularizar suas terras. As comarcas de todo o
Estado estão abarrotadas de processos, são centenas de
pedidos por mês, e a Procuradoria-Geral do Estado vem
dedicando grande parte de seu tempo e de seus serviços á
tentativa de evitar a dilapidação do patrimônio do Estado, o
que seria evitado com a aprovação da proposta de emenda que
ora apresentamos á análise desta egrégia Assembléia

Legislativa. Além disso, a proposta constituiu-se num grande
incremento à reforma agrária no Estado e dará maior
agilidade aos processos de alienação ou concessão dessas
terras, que se arrastam anos a fio, em prejuízo do próprio
objetivo.
- Publicada, fica a proposta de oosse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.913/96, do Deputado Paulo Schettino, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com os
integrantes mineiros da seleção brasileira de futebol de
salão, que conquistou o campeonato mundial realizado na
Espanha. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.914/96, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas á prorrogação até 31/8/97 do prazo para vigência do
Decreto ng 36.252. (- A Comissão de Fiscalização

Financeira.)
Ng 1.915/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á liberação de SOt de lama asfáltica
para pavimentação de vias urbanas no Município de Ibiracatu.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.916/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à



255 f%
construção de uma quadra poliesportiva no Município de
Ibiracatu. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.917/96. do Deoutado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo aoSecretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à limeração de SOt ce lama asfáltica
para pavimentação de vias urbanas no Município de
Luislândia. (- A Comissão de Administração Pública.)
NO 1.918/96, do Deoutaco Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de uma quadra poliesportiva no Município de
Luislândia. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.919/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um terminal rodoviário no Município de
Lu islândia.
NQ 1.920/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
construção de um terminal rodoviário no Municipio de Santo
António do Retiro. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NO 1.921/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas á construção de uma cadeia pública no Município de
Santo António do Retiro. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.922/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário ce Esportes com vistas à
construção de uma quadra poliesportiva no Município de Santo
Antônio do Retiro. ( A Comissão de Educação.)
NO 1.923/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de 50t de lama asfáltica
para pavimentação ce vias urbanas no Município de Patis. 1-
A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.924/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de uma quadra poliesportiva no Municipio de
Patis. (- A Comissão ce Educação.)
NO 1.925/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas á
construção de um terminal rodoviário no Município de Patis.
(- A Comissão de Administração Pública.)
NO 1.926/96. do Deputado Gil Pereira. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á

o

 

 instalação de um posto de saúde no Município de Patis. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
NO 1.927/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de Guaracama.
1- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
NO 1.928/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

5 formulado apelo ao Secretário ca Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia DúDI ica no Munici p io de
Guaraciama. (- A Comissão de Defesa Social.)
NO 1.929/96. ao Deputado Gil Pereira. so l ictan. seja
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formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma quadra poliesportiva no Município de
Glaucilândia. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.930/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de
Glaucilândia. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.931/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à construção de cadeia pública no Município de
Glaucilándia. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.932/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
instalação de um posto de saúde no Município de Lassance.
Ng 1.933/96. co Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário ca Saúde com vistas à
instalação de um posto de saúde no Município de Montalvânia.
NQ 1.934/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas ã
instalação de um posto de saúde no Municipio de Várzea da
Palma.
NQ 1.935/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
instalação de um posto de saúde no Município de Jequitai. (-
Distribuídos ã Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 1.936/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma quadra poliesportiva no Município de
Jequitai.
NQ 1.937/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
ampli ação de salas de aula da escola do povoado deLagoa dO
Baixo, no Municicio de Rubelita. (- Distri puidoS á Comissão

de Educação.)
NQ 1.938/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas á
instalação de poços artesianos em localidades do MuniCipio
de Rubelita. (- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.939/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas á
ampliação da rede de eletrificação rural no Município de
Taiobeiras. (- A Comissão de Agropecuária.
NQ 1.940/96. do Deputado Ermano Batista, solicitando a
transcrição nos anais da Casa da matéria "Leonardo Pareja
Era um Bandido, não um Herói", publicada no 'Estado de
Minas" do dia 11/12/96. (- A Mesa da Assembléia.)
- E também encaminhado â Mesa requerimento do Deputado

Péricles Ferreira.
COMUNICAÇÕES

- E também encaminhada à Mesa comunicação co De putado Simão
Pedro Toledo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Ermano

Batista.
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O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, ocupo, nesta tarde, esta tribuna,
para apresentar um requerimento vazado nos seguintes termos
e fundamentado na justificação que lerei. (- Lê o
Requerimento no 1.940/96. que foi publicado na edição de
14/12/96. Segue-se a justificação apresentada.)
"Justificação: Diga-se. 'a priori', que a matéria vem

ratificar, com procedente razão, o nosso maior respeito pela
exemplar forma de o Estado de Minas' produzir a noticia,
ilustrando o público com conotações sempre válidas,
transparentes, dignas dos nossos constantes elogios.
Esse tradicional e respeitável órgão da imprensa mineira,

pelo diligente trabalho de sua equi pe, de altissimo
gaarito, informa com segurança e seriedade, prima Dela
honesta preocupação de preservar os valores mais nobres de
nossa sociedade. Não foi de outra forma que esse recatado
jornal, na edição de ontem, comentou e criticou, com
veemência, a absurda pretensão de se promover o sepultamento
do abominável bandido Leonardo Pareja com honras de herói,
até mesmo, com o seu caixão coberto pela Bandeira Nacional.
Na verdade, o pretenso ato do Sr. Walaomiro Batista,
coordenador do Grupo Tortura Nunca Mais se traduziria em
mais um acinte contra o nosso foro de Nação civilizada,
merecendo, assim, a nossa irrestrita repulsa.
O editorialista foi muito feliz ao traduzir em poucas as

muitas palavras de toda a sociedade brasileira, ultrajada
com a iniciativa. Apesar de acontecerem, ainda e
infelizmente, no nosso Pais, tantas inversões de valores,
não poderiamos tolerar, evidentemente, que se chegasse ao
cúmulo do despropósito, com a transformação do perigoso
delinquente em herói. A sanha aos cernagogos, que insistem em
usar das oportunidades para defenaer determinados pontos de
vista, Sob o ângulo limitado de sua visão conturbada, é
criteriosamente relatada na matéria. Que se defendam os
direitos humanos, sim, todos nós os defendemos; não podemos
concordar é que, em nome deles, se faça preterir o nosso
elementar e procedente repúdio aos que detratam e desafiam
os ditames da lei. No estágio atingido pela comunidade neste
final de milênio, é impossivel Conceber due alguém confunda
o que ê bom com o que é mau, o que é c i vi l ização com o aue é
banditismo. E. infelizmente, o Sr. Waldomiro Batista cometeu
essa aberração.

O editorialista político do 'Estado de Minas' resume, em
suas sábias palavras, o consagrado sentimento, que não ê
apenas nosso, mas da sociedade inteira. Os nossos aplausos
pela forma contundente com que o jornal enfocou a questão e
exprimiu o oue muitos estão querendo expressar, demonstrando
a sua profunda i den t i ficação com as causas e o pensamento
popular'. Muito ob'igaco.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados

presentes a esta reunião, senhores que nos visitam, membros
da imprensa, que Cobrem os trabalhos legislativos desta

Li
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Casa, queremos, em rápidas palavras, chamar a atenção para
dois fatos importantes para nós. Deputados, pois, na grande
maioria das vezes, somos cobrados por segmentos da sociedade
mineira.
A primeira Questão que queremos trazer á Casa. Sr.

Presidente, é o excesso de burocracia de alguns órgãos
ligados ao meio ambiente deste Estado. Para ilustrar este
pronunciamento, gostaríamos de relatar que a CODEVASF
preparou, em 1994 e 1995, um projeto para a construção da
barragem de São Gregôrio. no Norte de Minas, nos Municípios
de Campo Azul e Ponto Chique, recém-emancipados. Essa
barragem já tem todos os seus projetos: tem pronto o projeto
arquitetônico e o projeto de engenharia. Porém, há um ano e
seis meses, toda essa documentação está na FEAM, em Belo
Horizonte. Os recursos para a construção da barragem de São
Gregório, no Norte de Minas, nos Municípios de Ponto Chique
e de Campo Azul, estão assegurados no orçamento próprio da
CODESVASF. Aliás, a ordem de inicio da construção da
barragem já está pronta, dentro da gaveta do Superintendente
da CODEVASF em Montes Claros, Dr. Cinco Serpa de Menezes.
Contudo, a FEAM, há um ano e seis meses, está com a papelada
para fazer a análise técnica e a liberação da licença para o
inicio da construção da barragem. O Que é duro de constatar
e difícil de entender é o fato de um órgão técnico-
consultivo, que deveria ter, no seu corpo de funcionários,
pessoas que se interessam e que tenham a capacidade de, em
tempo hábil, fazer a análise dos projetos, sem enrolar o
inicio da construção da barragem por tanto tem po. No dia 10
do mês passado, estivemos com o Governador Eduardo Azeredo,
acompanhando os Prefeitos recém-eleitos desses municípios, e
ele nos garantiu que irá tomar providências, porque os
recursos constam no orçamento de 1995 da União e estão no
orçamento de 1996, como restos a pagar. E, até 31 de
dezembro, se a FEAM não fizer a análise do projeto, os
recursos, simplesmente. vão desaparecer e aquela região
perderá us$1.800.000,00, Que é o valor da rubrica destinada
á construção da barragem de São Gregório.
Tudo isso nos leva a meditar: esta Casa tem dado toda a

colaboração possível para a criação da Secretaria do Meio
Ambiente, a defesa do meio ambiente de nosso Estado, mas é
necessário que, ao lado dessa preocupação. a FEAM e a
Secretaria do Meio Ambiente junto com OS órgãos
ambieritalistas responsáveis pela preservação da natureza no
Estado de Minas Gerais entendam que não podemos nos dar ao
luxo de perder recursos dessa natureza: R$1,800.000.00
perdidos devido ã demora dos técnicos da FEAM em fazer a
análise aos projetos que estão em pauta há um ano e seis
meses. Fica o nosso alerta e fica, também, a nossa
preocupação e o nosso pedico aos Diretores da FEAM. e ao Sr.
Secretário do Meio Ambiente, para que agilizem os projetos,
as analises desses projetos de interesse do Norte de Minas
Gerais.
O outro assunto que me traz aqui é também ligado à

burocracia do Estado. Refere-se ao requerimento que
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apresentamos ao Sr. Secretário de Administração. pedindo
agilidade no exame das solicitações dos funcionários
públicos de Minas Gerais. Tenho recebido, diuturnamente.
solicitações de funcionários de todas as partes do Estado,
pedindo que entremos em contato com o Sr. Secretário, a fim
de que sejam agilizadas as publicações de aposentadorias, de
contagem de tempo, de nomeação de funcionários em concurso
público, porque alega-se que a demora, muitas vezes.
ultrapassa 2 a 3 anos, e eles ficam na expectativa de se
aposentarem, de terem o seu tempo de serviço contado, para
que possam usufruir dos benefícios. A burocracia, é uma
tradição em Minas Gerais, e a Secretaria de Administração
tem de se preocupar com isso, porque causa muita ansiedade
nos funcionários. Muitas vezes, até mesmo as nossas
solicitações de informações à Secretaria de Administração
demoram 2 ou 3 meses. Fica aqui o nosso aoelo. Vamos colocar
esse requerimento para apreciação, para q ue, assim, possamos
dar uma resposta ás inúmeras solicitações, não só do
Deputado Carlos Pimenta, mas de todos os Deputados desta
Casa.
Por último, também ligado à Secretaria de Administração,

fazemos um apelo ao Sr. Secretário para que possa rever, com
a máxima urgência, a situação dos funcionários deste Estado,
regidos pelos contratos administrativos, temporários.
Queremos que os contratos sejam de fato temporários, e que
sejam para resolver situações de momento; os funcionários
são admitidos por um período de 6 meses e periodicamente os
contratos são renovados, o que traz muita ansiedade. O
funcionário regido por contrato administrativo, Srs.
Deputados, não tem direito a férias, a 13 salário, não pode
adoecer. Se é funcionária, não tem direito à licença
maternidade. Não são estatutários nem celetistas e ficam à
mercê da vontade do Governador ou de um ou outro Secretário
para saber se continuam ou não a trabalhar.
Fica o nosso apelo e outra distorção: no meio desses

milhares de funcionários públicos com contratos
administrativos, existem funcionários concursacos que não
tomaram posse. Criou-se uma dificuldade muito granae no
Estado. O Governo tem interesse em resolver essa situação.
Nós também temos. A Comissão de Saúde. da qual sou
Presidente, já acionou o Governador por várias vezes
Queremos uma solução em favor de milhares de funcionários
que são regidos pelos famigerados e injustos contratos
administrativos aqui no nosso Estado. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a la Fase oa
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação ae requerimentos. Estão a pertas as
nscrições para o expedierte da proxm 'eunião Cr'ci'lãr'e.

Leitura de Comunicação Apresentada
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Simão
Pedro Toledo - falecimento do Sr. Francisco Mariosa, em
Pouso Alegre (Ciente. oficie-se.).

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

aprovados, cada um po r sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nQS 207/95. co Deputado Ibrahirn
Jacob, que dispõe sobre os critérios para a cobrança de
multas decorrentes de infrações de trânsito; 412/95, da
Deputada Maria Olivia, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter o imóvel que especifica no Município de Santo
Antônio do Monte; 516/95. do Deputado Bonifácio Mourão, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Divinolâridia de Minas; 630/95. do De putado Luiz
Antônio Zanto, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Fruta]; 1.006/96. do
Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova redação ao art. 30 da
Lei nQ 11.020, de 8/1/83, que dispõe sobre as terras
públicas e devolutas estaduais e dá outras providências; e
1.017/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a , doar o imóvel que especifica ao Município de

Itabirito (A sanção.).
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles

Ferreira, em que so r icita seja enviada aos membros da
Bancada Mineira, na Câmara aos Deputados e no Senado.
manifestação de apoio à Proposta de Emenda à Constituição ng
198-A/95. que trata da acumulação de mandato parlamentar,
como o de Vice-Prefeito, Vice-Governador e Vice-Presidente
da República. Requer ainda seja encaminhada cópia desse
requerimento ao Deputado Estadual Algaci lïilio, Líder do
Governo na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Em
votação. o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 40 minutos para aguardar que sejam preenchidos os
pressupostos regimentais à apreciação da matéria constante
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos

os trabalhos.
Palavras ao Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei 537/95, em virtude de
sua apreciação na reunião extraordinária realizada, hoje,
pela manhã, e que faz retirar da mesma pauta os Projetos de
Lei nos 1.025. 1.029. 1.039, 1.056 e 1.048/96. por não se
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encontrarem em conciições regimentais para a sua apreciação.
D j SCUSSãO e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Macrado. em Que solicita alteração na pauta da
presente reunião. de moco que o Projeto ae Lei ng 1.041/96
seja apreciado em ultimo lugar. Em votação. Os De p

utados que
o aprovam permaneçam como se encontram. Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei rig 1.016/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763. de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais. 4 Com issão de Fiscalização Financeira opina
Dela aprovação co projeto na forma co vencido em lg turno.
com as Emendas ngs 1 e 2. que apresenta. Em discussão, o
Projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado s - Sr. Presidente Srs.

Deputados, Sras. Deputacas, gostaríamos de externar a
Posição contrária da Bancada do PT com relação ao Projeto de
Lei ng 1.016/96, que deu origem á chamada 'Lei Kandir".
O Governo Estadual está abrindo mão de receitas para

manter a Política econômica desenvolvida oe)o Governo
Federal. O projeto, conhecido corno "Lei Kanr', diminui as
taxas cobradas para produtos de exportação, produtos
primários e semi-elaborados. Todos sabemos que o Estado de
Minas Gerais é uni grande exportador de produtos Primários e,
também, de produtos semi-elaborados, em virtude da
tipicidade da nossa economia e de nossa produção de minerais
em grande escala. Entendemos q ue, ao fazer isso, o que
estamos fazenao - e o próprio projeto e a exposição feita
pelo Secretário da Fazenda colocam - é deixar de arrecadar
na ordem cc 14.88% do que arrecadamos, o que é extremamente
considerável. No nosso entendimento, essa abertura do
Governo em não tributar é correta. Temos, realmente, Que
subsidiar alguns produtos para Que possamos aumentar nossa
exportação, para que eles também se tornem competitivos em
nível internacional, mas não achamos correto Que o Governo
Federal jogue o ônus desses subsídios sobre as costas dos
Estados e Municípios. Entendemos que deveria ser feita uma
distri p uição mais igualitária entre a União, os Estados e os
Municipios. Vamos a pri" mão de algo em torno de 14,8% e
vamos receber, como compensação do ano de 1996, através de
r ecursos, através de dinheiro vivo, a partir de 1997,
através de titulos, para que possamos abater na nossa
divida. O que vamos r eceber, em termos de compensação, é o
equivalente à metade, o aue corresponde a 7%. Isso significa
Que vamos estar perdendo 7%. O que significa isso? Significa
que estaremos abrindo mão cc 7% de nossas receitas. Com
iSSO, estaremos diminuindo os investimentos nas áreas de
educação e saúde; estaremos sem condições de atender ás
reivindicações que hoje fazem, justamente, os servidores,
com muita justiça, por estarem, há quase dois anos, sem
nenhum reajuste, O Governo alega falta de recursos. E
evidente q ue há falta cc recursos, pois estamos abrindo mão
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de arrecadar para poder sustentar a política atual do

Governo Federal.
A política cambial atual deste País, a manutenção

artificial da paridade entre o dólar e o real, está fazendo
com que o Governo penalize, cada vez mais, para manter essa
política, pois, caso contrário, teremos um desequilibrio
sério na questão do real. Entendemos que outras medidas
deveriam ser tomadas e não manter, artificialmente, através
da política cambial, a manutenção do real. E. isso
dificulta, e muito, a vida, tanto dos Estados, quanto dos
municípios, que estão tendo suas economias sufocadas. No
próximo ano, vamos ver os Prefeitos Que estão assumindo
hoje, com dificuldades. No caso do Governo do Estado, já
estamos sentindo, e a renegociação da divida. Que vamos
discutir nos outros projetos. demonstra isso. Em virtude
disso, a Bancada do PT votará contrariamente a esse projeto,
pois entendemos que os Estados e os municípios não podem
mais continuar pagando pela manutenção artificial da

politiCa cambial que o Governo desenvolve hoje e. ao mesmo
tempo, penalizando políticas de investimentos em saúde e

educação e, também, investimentos num profissional essencial
para o Estado, que é o seu servidor.
O Governo alega que terá dificuldades no pagamento do 13

salário, mas tem recursos para que possamos abrir mão de
receita, através desse projeto.
Em virtude disso, nós nos posicionamos contrariamente.

entendendo que há necessidade de uma outra mudança na
política econômica, que não seja a manutenção artificial da
política cambial. Não será através de isenções que
conseguiremos nosso objetivo. Nós temos, sim, que estimula"
os produtores, mas, não penalizando somente os Estados e os
municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.041/96. do

Governador do Estado. Que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com José Braz. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão. o
projeto. Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Marcos
Hel ên i o
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, estávamos acompanhando esse projeto, do
Governador do Estaco, que propõe permuta de imóveis em
Muriaé. Na verdade, fomos surpreendidos por uma informação.
Por uma questão de moralidade e zelo pela coisa pública,
solicitamos a retirada deste projeto de votação, porque
recebemos, em cima cia nora, informações sobre a construção
do Fórum Tabelião Pachedo cie Medeiros, em Muriaê. (- Lê:)

Esse assunto foi amplamente debatido e sobre ele já se
manifestaram de forma unânime - o que é rarissimo - a Câmara
de Vereadores, autoridades, ex-Prefeitos, associações de
classe, clubes de serviço, enfim, pessoas e entidades
representativas da comunidade. Todos afirmam que o novo
Fórum não deverá ser construido na região central da cidade,
e os argumentos são incontestáveis.
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Primeiro, há o fato de que as ruas centrais já não

comportam o trânsito de veiculos: hoje, os engarrafamentos
são frequentes. Imaginemos daqui a algumas décadas como será
a situação.
Além disso, existem excelentes terrenos colocados

gratuitamente á disposição da justiça, destacando-se os dos
Bairros Gávea, Bico Doce e .João XXIII. sendo Que o do Bairro
Gávea è equidistante dos extremos da zona urbana.

Todavia, esses consistentes argumentos e a surpreendente
unanimidade de opinião das lideranças comunitárias não foram
suficientes para convencer os meritissimos senhores
Desembargadores, q ue insistem em fazer a obra no centro, num
terreno situado na Rua Presidente Artur Bernardes, onde
havia um sobrado e funcionava uma escola de datilografia.
Ali, então, a coisa adquire aspectos agrava n tes, pois

consta que o imóvel será permutado pelo atual prédio do
Fórum, passando este para mãos particulares.
Ora, sendo um próprio do Estado, o atual Fórum, quando

fosse desativado, poderia abrigar as repartições que ocupam
prédios alugados, o que resultaria em economia para os
cofres públicos, ou nele poderia funcionar a Justiça
Eleitoral, que está precariamente instalada.
Finalmente, seja comprando ou permutando, é inexplicável

usar recursos ou alienar oens públicos Quando existem boas
alternativas para poupá-los, sem prejuizo para o projeto.

E legitimo, pois, esperarmos que os meritíssimos senhores
Desembargadores mandem ouvir a comunidade, porque não é
admissivel que, de lá. da distante Capital do Estado, onde
vivem, tenham melhor visão dos problemas da cidade do que as
lideranças locais.
Portanto, solicitamos seja o projeto retirado de votação,

por acharmos ser essa a melhor alternativa. Caso isso não
seja possivel. teriamos que votar contrariamente ao projeto
para não incorrermos em uma dilapidação desnecessária do
patrimônio público.
Sr. Presidente, solicitaria que V. Exa resolvesse a melhor
forma de encaminhar a questão. -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderey Avila) - Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, o projeto
aprovado em 2g turno, na forma do vencido em lg turno, com
as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.040/96. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reversão de imóve l ao Município ae Bueno Brandão. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em lg turno, com as Emendas flQS 1 e 2,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. 1- Pausa.) Aorovaao. Em votação, as Emendas ngs 1
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e 2. que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado em 2g turno, na forma do
vencido em lg turno, o Projeto de Lei ng 1.040/96 com as
Emendas nQs 1 e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 841/96. do
Deputado Marco Régis, que assegura o oferecimento preventivo
e gratuito pelo Estado, no âmbito do SUS, do exame de
triagem de diagnóstico de Deficiência de Alfa-1-Antitripsina
e clã outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ 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. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
ENCERRAMENTO

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

inexistência de 'quorum para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de logo mais. às 20 horas. nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de debates de
amanhã, dia 13. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 38a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia três de dezembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Paulo Pettersen. Rêrnolo Aloise e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini. Clêuber
Carneiro, Romeu Queiroz e Marcos Helênio, membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental. o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. A

seguir, o Presidente informa que, nos termos do art. 3Q.
III. da Lei ng 11.815. de 24/1/95, e do 4g do art. 2g da
Reso l ução no 5.143. de 22/6/94. a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Ato continuo, faz
uso da palavra o Deputado Clêuber Carneiro, relator no
âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária; ele emite seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Prefeitura Municipal de Piracema, Associação
Comunitária de Salobo. Associação Comunitária dos Amigos de
Douradoquara. Augusta e Respeitável Loja Maçônica Sol
Nascente - nQ 144, Associação Comunitária Rural União e
Esperança. Associação de Apoio Comunitário oos Moradores de
Delta. Associação Comunitária do Bairro Novo Rosario,
Associação Comunitária de João Pinto, Caixa Escolar
Professor Wilson de Meio Guimarães, Prefeitura Municipal de
São Sebastião Co Maranhão, Associação Comunitária de Obras



Sociais. Associação Comunitária de São José das Mercês,
Associação Comunitária do Distrito de Pereirinhas,
Associação Comunitária dos Moradores dos Coelhos, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário da Serra ao Camapuã. Liga
Esportiva Leopoldinense, Prefeitura Municipal ae Tabuleiro,
Associação dos Moradores do Bairro Vicente Guabiroba,
Prefeitura Municipal de Francisco Dumont, Prefeitura
Municipal de Lavras, Ação Social Nossa Senhora de Fátima.
Associação dos Moradores de Córrego Fundo de Cima. Caixa
Escolar Padre José Venáncio, Corporação Musical Lira
Esperancense, Obras Comunitárias e Assistenciais Menino
Jesus. Centro Social de Assistência Comunitária, Prefeitura
Municipal de Inhapim. Prefeitura Municipal ae Inhapim,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Penha ao Coco.
Conselho Particular Vicentino São Gonçalo, Instituição Nossa
Senhora de Nazaré, Associação Comunitária Mensageiros do
Rei, Associação Comunitária de Inhaúma. Conselho Comunitário
Menino Jesus de Rubelita. Associação Comunitária do Bairro
Progresso e Adjacências, APAE de Coromandel. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Cabral, Prefeitura Municipal
de Cruzeiro da Fortaleza. Associação de Capoeira Cordão de
Ouro Mestre Chiquinho, Caixa Escolar São Judas Tadeu, Clube
de Mães Professora Maria Germano Ribeiro. Movimento da
Mulher Marginalizada, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Académicos de Santa Cruz, Caixa Escolar Mariana Augusta de
Carvalho. Caixa Escolar Eduardo Gripp, Caixa Escolar Lourdes
Barros Sathler Fraga, Prefeitura Municipal de Jordânia,
Prefeitura Municipal de Rubim, Associação de Pais e Amigos
ao Centro Educacional Lima Duarte, Liga Curvelana de
Des portos, Núcleo Assistencial Central de Santa Barbara do
Tugúrio, Prefeitura Municipal de Virgem da La pa. Associação
Comunitária ae João Pinto, União Pró-Melhoramento ce
Cuparaque e Adjacências, Associação Comunitária de Vila Nova
aos Poções. Associação Feminina de Assistência Social,
Prefeitura Municipal de Bertópolis. Sociedade Beneficente
Assistencial e Promocional de Minas Gerais. Sociedade
Beneficente Assistencial e Promocional de Minas Gerais.
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de
Santa Rita. Associação ae Prevenção e Combate ao Câncer.
Associação Solidariedade dos Pequenos Procutores ca Região
ce Limeira. Associação ae Proteção e Assistência à
Maternidade e ã Infância da Creche Presidente Tancredo de
Almeida Neves, Associação Comunitária dos Amigos de
Baependi, Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Juvení lia, Associação Beneficente Teixeirense, Bela Vista
Futebol Clube, Associação Comunitária do Distrito de
Alvoraca, APAE de Viçosa. Caixa Escolar Professor
Hildebrandc Pontes. Casa da Criança de Presicente Olegário.
Fundação Assistencial Viçosense, Sociedade Musical Lira
Santa Rita, Associação Comunitária Boa Esperança, Conselho
Particular da SSVP de Barra Longa. Sociedade Amigas da
Cultura, Sociedade Amigas da Cultura, Associação Comunitária
João Nogueira Duarte Prefeitura Municipal de Mutum. Caixa
Escolar Manoel Ribeiro Modesto, Prefeitura Municipal de
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Delfim Moreira, Associação Comunitária de Assistência Geral
Povo Alegre. Central das Associações de Bairros de
Patrocínio, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Boa
Vista, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo
Antônio da Bocaina. Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Santo Antônio da Lagoa Seca, Prefeitura Municipal de
Rubim, Associação Beneficente Teixeirense, Associação
Comunitária Nossa Senhora cia Saúde, Caixa Escolar Maria
Moreira Azevedo Von Doilinger, Creche Comunitária Ursinho
Carinhoso, Liga Esportiva de Nepomuceno, Associação
Comunitária Amigos Franciscanos, Centro de Difusão Cultural
Padre Paschoal Rangel, Associação Comunitária Antônio
Madeira, Associação Comunitária de Bituri. Associação
Comunitária do Distrito de Pereirintias. Grêmio Recreativo
Assistencial Cultural Escola de Samba Real Grandeza,
Prefeitura Municipal de Cataguases. Associação dos Moradores
e Amigos do Distrito de Conceição de Ibitipoca, Caixa
Escolar Fernão Dias. Submetidos a discussão e votação, são
os pareceres aprovados. Em seguida, são os processos
apreciados pela Mesa, sendo relatores das matérias os
Deputados Wanderley Ávila, lg-Vice-Presidente. e Ermano
Batista, 4g-Secretário. Eles emitem seus pareceres, mediante
os quais concluem pela aprovação das matérias. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
destas Comissões para a próxima reunião ordinária, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de dezembro cie
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Miguel Martini - Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Ivair
Nogueira.
ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Hannas e Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada.
Estão presentes, também, 05 Deputados Olinto Godinho e Hely
Tarqüinio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Roberto que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente lê oficio do Sr. Celso Mello
de Azevedo, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, em que agradece à Comissão pela oportunidade de
comparecer à reunião de 7/11/96 e fazer exposição sobre os
problemas da área da saúde. A seguir, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 902 e 926/96, que são aprovados.
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Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade ouvir o Sr. Benito Narey Ramos Dominguez, que vai
fazer exposição sobre o tema Saúde e Familia', e convida-o
a tomar assento ã mesa. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Olinto Godinho, autor do requerimento que motivou o
convite. Em seu pronunciamento, o expositor mostra aos
Deputados as vantagens ao Programa de Medicina Familiar. Que
prioriza a ação preventiva em relação à curativa. Participam
também da reunião os Srs. José Máximo Leão, Prefeito
Municipal de São Sebastião do Maranhão e Presidente do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Suaçui ; e Luiz
Eduardo Miranda, médico do Tribunal de Justiça. Participam
dos debates todos os parlamentares presentes. A Presidência
anuncia a presença das Sras. Valéria de Abreu e Silva e
Verônica Santos Freitas, assistentes sociais da Fundação
HEMOMINAS. e Dorothéia Carneiro Vidigal, enfermeira da mesma
Fundação. A Sra. Valéria de Abreu e Silva faz exposição
sobre os funcionários concursacos e OS Que trabalham na
Fundação HEMOMINAS em função pública ou regidos por
contratos administrativos. O Deputado Carlos Pimenta passa a
Presidência ao Deputado Marco Régis e apresenta requerimento
em que solicita seja enviado oficio ao Governador do Estado,
aos Secretários da Saúde e de Recursos Humanos e
Administração e à Presidenta da HEMOMINAS, para que se
efetivem os funcionários deste órgão que passaram em
concurso público e ainda detêm função pública ou são regidos
por contratos administrativos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença aos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUN 1 CAÇÕES
- O Sr. Presidente despacnou, em 13/12/96, as seguintes

comunicações
Da Comissão de Saiice e Ação Social (2) informanao que, na

60a Reunião Ordinária, foram aprovados conclusivamente os
Projetos de Lei ngs 992/96, cio Deputado Diizon Meio; 930 e
986/96. do Deputado Francisco Ramalho; 970/96. do Deputaco
Ivair Nogueira; 973/96. do Deputado Ivo José; 975/96. ao
Deputado José Maria Barros; 981/96, do Deputado Marcelo
Cecé; 938/96, cio Deputado Paulo Piau: 983/96, do Deputado
Romeu Queiroz, e 928/96, do Deputado Wanderley Ávila (-
Ciente. Publique-se.); e. na 18a Reunião Extraordinária, foi
aprovado conclusivamente o Projeto cie Lei ng 978/96. do
DeQutaco Romeu Que i roz (- Ciente. Puliaue-se.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 302/95
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em

epigrafe tem por objetivo dar a denominação de Vereador João
Ferreira da Rocha à Escola Estadual do Povoado de Limeira,
localizada no Municipio de Mantena.
Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
se manifestou pela juridicidade. pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria e apresentou-lhe a Emenda ng 1.
Dando prosseguimento à tramitação do projeto, cumpre a esta
Comissão apreciá-lo em caráter deliberativo, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A iniciativa da proposição é justificada tendo em vista a
inteira dedicação do Sr. João Ferreira da Rocha à comunidade
de Vila de Limeira, onde exerceu as funções de Juiz de Paz
por vários anos.
E é justamente por seu trabalho na área social e
educacional, bem como por sua simplicidade, que mereceu o
reconhecimento dos seus conterrâneos. que o elegeram
Vereador pela Câmara Municipal de Mantena.
Nada mais justo, portanto, que se preste homenagem à

memória dessa querida figura, emprestando seu nome â Escola
Estadual do Povoado de Limeira.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 302/95 no lQ turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 576/95

Comissão de Sauae e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüinio, o projeto em tela
institui medidas para garantir o tratamento, a reabilitação
e a reinserção social da pessoa portadora de transtorno
mental e dá outras providências.
A matéria foi distribuida às Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. A requerimento do Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, a proposição será examinada, também,
por aquela Comissão.
Tendo a Comissão de Constituição e Justiça concluido pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria com as Emendas nQs 1 a 4, que apresentou, cabe-nos.
agora, examinar a proposição quanto ao mérito.

Fundamentação
A questão da assistência à saiiae mental, dada sua
releváncia, tem sido objeto oe intenso debate por parte dos
setores da sociedade que. de algum modo, se relacionam com o
problema. Tal debate teve origem nas indicações de que o



j

tratamento psiquãtrico tradicional, nos moldes em q ue vinha
sendo realizado, além de ineficiente, não se adequava ao
mundo contemporâneo. Com os questionamentos do padrão
assistencial vigente, ganhou corpo uma nova concepção do
atendimento psiquiátrico, baseada em principios
humanitários, que apontam para urna ampliação do espaço de
tolerância social e para a reabilitação produtiva do doente
mental, reorientando a prática psiquiátrica, de modo a
desestimular a hospitalização em prol de terapêuticas
alternativas.
Sob o influxo dessas idéias, que, no Brasil, encontraram
campo propicio e fecundo, em face de nosso precário padrão
de assistência à Saúde mental. teve inicio, no Congresso
Nacional, o processo de discipl inamento jurídico da reforma
psiquiátrica, com a a presentação do Projeto de Lei ng
3.657/89. co Deputado Paulo Delgado, ainda em tramitação, o
qual tem como pontos nucleares a substituição do modelo
asilar por recursos terapéuticos alternativos, a
regulamentação da internação psiquiátrica e a abordagem
ética das questões atinentes a doença mental. As ordens
juridicas estaduais haveriam de contemplar tais principios,
afeiçoando-os ás suas peculiaridades regionais. Foi o que
ocorreu no Rio Grande do Sul. Ceará. Pernambuco e Distrito
Federal. Em nosso Estado, foi editada a Lei ng 11.802. de
18/1/95. que trata do assunto, a qual não foi, até o
momento, regulamentada.
O projeto de lei em análise, que institui medidas para
garantir o tratamento, a reabilitação e a reinserção social
da pessoa portadora de transtorno mental e dá outras
providências, revoga expressamente. em seu art. 25, a Lei n
11.802, porquanto disciplina de forma integral a matéria.
Embora ambos, o projeto e a lei, sejam norteados pelo mesmo
propósito ce assegurar a dignidade e a cidadania ao portador
de sofrimento mental, há que se considerar a existência de
diferenças significativas entre eles, sob retudo em relação
ao papel do hospital psiquiátrico no conjunto da rede
assistencial, á autonomia do ato médico e à regulação do
processo terapêutico.
No que concerne ao hospital psiquiátrico, fazem-se
necessárias algumas considerações. Inicialmente, vaie dizer
que o modelo instituido pela Lei ng 11.802, aue busca, ao
longo do tempo, restringir as internações e substituir o
hospital psiquiátrico tradicional por recursos terapêuticos
alternativos, está em consonância não só com as tendências
internacionais, mas com a politica oficial do SUS.
No plano internacional, a Conferência para a Reestruturação
da Assistência Psiquiátrica nas Américas. realizada, em
1990. pelas Organizações Mundial e Pan-Americana oe Saúde,
recomendou, por meio õa famosa "Declaração de Caracas", o
redirecionamento das políticas nacionais de saúde mental, no
sentido da implantação de modelos alternativos ao
hospitalar. Além disso. conclamou os governos, os
parlamentos, as universidades, os meios de comunicação e a
sociedade civi em geral a apoiar a reestruturação da
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assistência psiquiátrica no continente.
No plano nacional, merece destaque a política do Ministério
da Saúde, que vem buscando reestruturar a assistência à
saúde mental, por meio do financiamento de uma rede
assistencial extra-hospitalar e do apoio à abertura de
leitos psiquiátricos em hospitais gerais. A par disso.
instituiu regras mais rígidas para o funcionamento dos
serviços psiquiátricos hospitalares e criou a Comissão
Nacional de Reforma Psiquiátrica, composta por
representantes dos vários segmentos envolvidos na questão, à
qual cabe a definição dos rumos da política nacional de
saúde mental.
Por outro lado, é preciso analisar as internações
psiquiátricas no contexto aos serviços prestados pelo SUS.
De acordo com dados oficiais ao Ministério da Saúde, por
meio do DATASUS, o Brasil conta, atualmente, com 67.462
leitos psiquiátricos (79% privados e 21% públicos), o que
corresponde a 14% do total de leitos do Sistema. Em 1994, OS
transtornos mentais constituíam a 7 causa de internação do
SUS, contabilizando 984.345 internações. O custo médio
unitário da internação era de R$350.87, inferior, apenas, ao
de internações por patologias que envolvem procedimentos de
grande complexidade, como as anomalias congênitas,
neoplasmas e cardiopatias. Conjugando-se a alta freqüência
de internações com o também elevado valor unitário, tem-se
que os transtornos mentais consumiram, em 1994,
R$345.000.000,00, o que corresponde a 10% dos recursos
gastos pelo SUS com a rede hospitalar, naquele ano - sem
dúvida nenhuma, um volume expressivo de recursos. E preciso
considerar que, na situação critica em que se encontram as
finanças do setor, a alocação de recursos em determinada
área da assistência se dá, necessariamente, em detrimento de
outras. Há que se pensar, portanto, nas ações básicas ae
saúde, para as quais vém, sistematicamente, faltando
recursos.
Ante essas considerações, é forçoso concluir, no que diz
respeito à hospitalização, que o modelo de assistência
instituído pela Lei ng 11.802 não deve ser flexibilizado,
como quer o projeto em análise.
Já no que concerne ao papel do psiquiatra e ao processo
terapêutico, o projeto traz algumas alterações que nos
parecem positivas.
Primeiramente, pode-se asseverar que o projeto busca, sem

prejuízo dos controles que se fazem necessários, resgatar a
autonomia do psiquiatra, em quem recai, em última instância,
a responsabilidade formal e legal pelo paciente. A Lei ng
11.802, com a louvável intenção de coibir desvios e
exageros, instituiu alguns mecanismos de controle do
processo terapêutico que podem, no entanto, acabar cerceando
a atuação do médico.
Outra alteração importante diz respeito à possibilidade de
realização de psicocirurgias. Embora reconhecendo que a
questão encerra um componente ético de grance complexidade.
a proibição pura e simples da psicocirurgia, como faz a Lei
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no 11.802, pode representar um sério entrave à incorporação,
pela medicina, dos avanços técnico-cientificos. Registre-se
que o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução no
1.408. de 8/6/94, também contempla a possibilidade de se
utilizar esse recurso terapêutico, sob determinados
controles. E oportuna a transcrição do art. 8o da referida
resolução:
"Art. 8o - A psicocirurgia e outros tratamentos invasivos e
irreversiveis para transtornos mentais somente serão
realizados em um paciente na medida em que este tenha dado
seu consentimento esclarecido, e um corpo de profissionais
externos, solicitado ao Conselho Regional de Medicina,
estiver convencido de que houve genuinamente um
consentimento esclarecido e de que o tratamento é o que
melhor atende ás necessidades de saúde do usuário".
Com base nessas considerações e observando, ainda, que a
Lei no 11.802 é fruto de um longo processo de discussão
ocorrido nesta Casa, parece-nos mais adequado, em vez de
revogá-la, como pretende o projeto em análise, aprimorá-la
por meio da alteração de alguns de seus dispositivos. Assim
sendo, propomos incorporar à referida lei alguns elementos
extraídos da proposição em análise, bem como outros,
surgidos do aprofundamento da discussão sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 576/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir,
e pela prejudicialidade das Emendas nos 1 a 4. apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO No 1

Altera a Lei nQ 11.802. de 18 de janeiro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O art. 3g da Lei nQ 11.802, de 18 de janeiro de
1995, fica acrescido dos seguintes fj 2o e 30, passando o
seu parágrafo único a 6 1Q:
'Art. 3g - ...................................

 

lg- ........................................
2g - Ficam vedadas a instalação e a amoliação de unidade

de tratamento psiquiátrico, pública ou privada, que não se
enquadre na tipificação descrita neste artigo.
ç 3 - Ficam vedadas novas contratações, pelo setor
público, de leitos psiquiátricos em unidades de tratamento
que não se enquadrem na tipificação descrita neste artigo.'.
Art. 2g - O art. 4g da Lei nQ 11.802, de 18 de janeiro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4Q - No uso de medicação para tratamento psiquiátrico

em estabelecimento de saúde mental, deverão ser observadas:
1 - as necessidades de saúde do paciente;
II - a finalidade exclusivamente terapêutica ou diagnóstica

da medicação;
II! - a eficácia reconhecida e demonstrada da medicação.

 

lo - A eletroconvulsoterapia será realizada
exclusivamente em unidade de internação devidamente
aparelhada, por profissional legalmente habilitado,
observadas as seguintes condições:
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- ind i cação absoluta do tratamento, esgotadas as demais
possibilidades terapêuticas:
II - consentimento informado do paciente ou. caso seu

quadro clinico não o permita, autorização de sua família ou
representante legal, após o conhecimento do prognóstico e
aos possíveis efeitos colaterais decorrentes da
administração do tratamento:
III - autorização do supervisor hospitalar e. na falta

deste, da autoridade sanitária local, emitida com base em
parecer escrito dos profissionais cc nível superior
envolvidos no tratamento do paciente.
§ 2g - Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o
representante legal de paciente clinicamente impossibilitado
de dar seu consentimento informado, a autorização de Que
trata o inciso II do § lQ fica suostituida por autorização
fundamentada do diretor clinico do estabelecimento, sem
prejuízo dos demais requisitos estabelecidos neste artigo.'.
Art. 3g - O art. 5g da Lei ng 11.802, de 18 de janeiro de
1995, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 5g - ....................................
Parágrafo único - Os procedimentos de restrição física não
vedados neste artigo serão utilizados, obedecendo-se às
seguintes condições:
1 - constituírem o meio disponível de prevenir dano
imediato ou iminente a si próprio ou a outrem;
II - restringirem-se ao período estritamente necessário;
III - serem registradas, no prontuário médico do paciente,

as razões da restrição, sua natureza e extensão;
IV - realizarem-se em condições técnicas adequadas, sob

cuidados e supervisão permanentes dos profissionais
envolvidos no atendimento.".
Art. 4g - Fica revogado o art. 6g da Lei ng 11.802, de 18

de janeiro de 1995.
Art. 5Q - O inciso III do art. 10 da Lei ng 11.802. de 18

de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação.
ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 10 - ...................................
III - previsão aproximada de duração da internação.
Parágrafo único - Inexist indo ou não sendo encontrada a
família ou o representante legal cc paciente clinicamente
impossibilitado de dar seu consentimento informado, a
autorização de Que trata o inciso II deste artigo obedecerá
ao disposto no 6 2Q do art. 4Q.
Art. 6g - O art. 12 da Lei ng 11.802. de 18 de janeiro de
1995. oassa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - O laudo das in te rnações de que trata o art. 11

será remetido, pelo estabelecimento once forem realizadas.
ao representante local da autoridade sanitária e do
Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
contar da data da internação.".
Art. 7Q - O art. 13 da Lei flQ 11.802. de 18 de janeiro de
1995, fica acrescido do seguinte § 3g, passando o seu § l Q a
vigorar com a seguinte redação:
'Art. 13 - ................



Li

lo - Junta técnica revisional, criada pela autoridade
sanitária local ou, supletivamente, pela regional e composta
por 1 (um) psiquiatra, 1 (um) clinico geral e 1 (um)
profissional de nível superior da área de saúde mental, não
pertencentes ao corpo clinico do estabelecimento em que o
paciente esteja internado, procederá à confirmação ou à
suspensão da internação psiquiátrica involuntária no prazo
de até 72 (setenta e duas) horas após a comunicação
obrigatória da internação;

2o- ..............- Caso não haja, na localidade, psiquiatra nas
condições referidas no lo deste artigo, integrará a junta
técnica revisional, em seu lugar, um clinico geral..
Art. 8o - O art. 12 da Lei ng 11.802. de 18 de janeiro de
1995. passa a vigorar Com a seguinte redação:
"Art. 26 - O estabelecimento de saúde responsável pelo

atendimento a portador de sofrimento mental afixará, em
local de destaque e visível aos usuários dos serviços, cópia
desta lei.".
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Marco

Régis.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 979/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto ae Lei
ng 979/96 dispõe sobre a Política estadual de incentivo à
Pesquisa e à fabricação de produtos fitoterápicos.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, q ue concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
A seguir, vem o projeto a esta Comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer.

Fundamentação
Os problemas na área da saúde tem sido, ao longc• ...os anos,

motivo de preocupação para os governantes, gerando as mais
variadas iniciativas para se chegar a uma solução viável e
satisfatória.
A legislação brasileira vem procurando estudar e aprimorar
tudo que se refira ao tema. Assim, temos, por exemplo, no
art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de
todos e dever do Estado": no art. 186 da Constituição
Estadual: "A saúde é direito de todos, e a assistência a ela
é dever do Estado".
A Lei no 8.080. de 19/9/90. que regula as ações e os
serviços de saúde que constituem o Sistema único de Saúde -
SUS -, com atuação nas três esferas do Governo, prescreve em
seu art. 2Q: "A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício".
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Observa-Se, portanto, que a saúde, corno dever do Estado, é
tema amplo que abrange vários aspectos, tendo como item
importante a questão dos medicamentos, sua fabricação e
distribuição, desafio constante ao perfeito funcionamento do

SUS.
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -. cerca de
80% da população do planeta não tem acesso à medicina
tradicional, seja por habitar longe dos centros urbanos,
seja por não poder arcar com as despesas de um tratamento
convencional.
Assim, a OMS tem recomendado aos países membros o
desenvolvimento de pesquisas visando á utilização da flora
medicinal com propósitos terapêuticos, estimulando o
desenvolvimento e o ensino das ciências farmacêuticas e da
fitoterapia, em ação conjunta com a agronomia. no que tange
ao cultivo e ao melhoramento das plantas medicinais.
Houve no Brasil um descaso muito grande pelo uso do
medicamento natural, preferindo-se o material 'pronto
oferecido pelos laboratórios multinacionais, alternativa que
vai se tornando cada vez mais inviável para a maioria da
popu l ação , em decorrência dos altos preços dos produtos.
Faz-se necessário, portanto, o incentivo à pesquisa com

vistas à extração do principio ativo das plantas, processo
que só será efetivado a médio e longo prazos, uma vez que,
na maioria das instituições de ensino superior, a cátedra
das ciências vinculadas ao conhecimento das plantas reduziu-
se de tal forma que já não garante nem mesmo a formação
básica de profissionais que possam fazer o correto
aproveitamento da flora medicinal brasileira. Infelizmente,
o que temos até o momento são boas intenções com vagas
esperanças de êxito.
Cumpre-nos analisar o exemplo prático da China, que mantém

vários institutos de matéria médica para estudo de espécies
vegetais, o qual abrange a investigação, o isolamento, a
transformação e o desenvolvimento de novos métodos e novos
medicamentos, com o fim de levar até o balcão da farmácia os
remédios da fonte vegetal, por meio da substância bioativa.
Além disso, muitas instituições mundiais vêm buscando
plantas, inclusive no Brasil. para seus estudos. Se as
nossas autoridades cas áreas de saúde, ciência e tecnologia
não agirem com presteza. desenvolvendo estudos para o
aproveitamento da exuberante flora brasilei ra, só nos
restará, no futuro, lamentar a perda de nosso potencial
nativo.
Outro grave problema existente no setor é a visível
desproporção entre os aumentos dos preços de medicamentos e
a renda da maioria do povo, que passa, assim, a depender da
distribuição gratuita efetuada pelo SUS.
Este, por sua vez, se defronta com dificuldades causadas
pelos poucos recursos destinados à saúde, pelo número
reduzido da produção dos laboratórios oficiais, pelo preço
elevado dos produtos comercializados pelos laboratórios
privados, levando a saúde a uma situação caótica.
Dentro desse quadro. o projeto em análise vem oferecer
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importante alternativa para reduzir o problema, com a
implantação de uma política de incentivo à pesquisa e á
fabricação de produtos fitoterápicos, entendendo-se como
tais aqueles obtidas e elaborados exclusivamente a partir de
matérias-primas ativas vegetais, que contêm a mesma eficácia
das drogas comuns sintetizadas. Leve-se em conta que o preço
final de tais produtos será bem inferior, uma vez que sua
extração ocorre de maneira mais simples, o que reduz
sensivelmente o custo da produção.
A Portaria no 6, de 31/1/95, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, institui e normaliza o
registro de produtos fitoterápicos, definindo no seu art. lo
produto fitoterápico como medicamento. Como tal, ele, sem
dúvida, deverá ser pesquisado, produzido e só divulgado
depois de submetido a rígido controle de qualidade.
A proposição em tela abre, desse modo, oerspectivas,

descortina amplos espaços para a saúde. A realização das
pesquisas levará à descoberta de novas espécies nativas que,
devidamente catalogadas, levarão à faoricação de novos
medicamentos para as mais variadas finalidades, abrindo-se
urna gama de possibilidades de se dis pensar o uso dos
medicamentos convencionais aplicados em grande número de
enfermidades.
O projeto prevê ainda a participação ativa dos municípios,
o que certamente propiciará a descentralização e a
independência destes, principalmente se considerarmos que o
Brasil é possuidor de uma riquíssima flora potencialmente
medicinal e que cada região do Estado tem suas plantas
peculiares e trabalhará com elas, procedendo-se depois ao
intercâmbio entre as várias regiões.
Se a legislação constitucional assegura à população o
direito à saúde, aí se incluindo o acesso aos medicamentos
necessários, o projeto em tela reveste-se de mérito, entre
outros motivos, justamente por facilitar a efetivação dessas
garantias constitucionais.
Tornam-se necessárias, entretanto, algumas alterações ao
projeto, de maneira a lhe conferir maior clareza. Optamos
pela supressão de alguns dispositivos e por mudanças em
outros, visando ainda ao aperfeiçoamento do aspecto técnico.
Acreditamos que as modificações introduzidas facilitam uma
aproximação entre a realidade e a situação ideal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 979/96 com as Emendas nos 1 a 4, redigidas a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lo -O Estado adotará política de incentivo à

pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos, com o
objetivo de facultar ao Sistema único de Saúde - SUS - o uso
desses medicamentos no tratamento de enfermidades
especificas.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por
produto fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a
partir de matérias-primas ativas vegetais, com finalidade
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terapêutica.
EMENDA No 2

Dê-se ao art. 3p a seguinte redação:
"Art. 3g - A pesauisa das plantas levará em conta a

biodiversidade, priorizando aquelas encontradas em cada
região do Estado.
Parágrafo único - A preparação dos produtos fitoterápicos
só se dará com plantas, nativas do Estado ou não,
devidamente pesquisadas, com efeito e segurança comprovadas
por estudo científico.".

EMENDA No 3
Dê-se ao inciso II do art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g ......................................
II - promover o cultivo de plantas medicinais;.

EMENDA No 4
Substitua-se, em todos os artigos desta lei, a expressão
fabricação por preparação.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Marco

Régis.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 996/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o Projeto de Lei flQ

996/96 institui a campanha de captação e redistribuição de
medicamentos às pessoas portadoras do vírus da AIDS.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A Organização Mundial de Saúde - OMS - informa que antes do
ano 2000 mais de 5 milhões de crianças ficarão órfãs por
causa do vírus da AIDS. Isso, se elas não tiverem nascido
contaminadas, pois, nesse caso, também estarão condenadas à
morte precoce.
E um índice alarmante. A doença continua sendo um desafio
para cientistas e pesquisadores, uma ameaça para a população
e um assunto de difícil abordagem para campanhas
institucionais do poder público.
No Brasil, segundo pais da América mais castigado pela
AIDS, torna-se necessário mobilizar a sociedade para que
esta colabore na prevenção e no tratamento da doença.
A Lei ng 8.080, de 19/9/90, em seu art. 7g, prevê a
participação da comunidade no desenvolvimento das ações do
serviço público relativamente à saúde.
Dentro desse espírito, o projeto em tela visa instituir a
campanha permanente de captação e redistribuição de
medicamentos às pessoas portadoras do vírus da AIDS, com o
objetivo de convidar as famílias das vitimas a participar
ativamente do programa implantado pelos órgãos estaduais de
saúde e de assistência social.
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Reveste-se de mérito a proposição, principalmente ao propor
a mobilização da sociedade, estimulando as famílias das
vitimas da AIDS a doarem o restante dos medicamentos
utilizados por seu doente. Além de proporcionar o aumento da
quantidade de remédios disooniveis, põe-se em evidência, na
prática da doação, o desprendimento e a solidariedade
daqueles que estarão dando uma colaboração inestimável a
outros doentes e suas famílias.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

no 996/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Marco

Régis.
PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

19/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei
complementar em epígrafe revoga o art. 21 da Lei
Complementar ng 37, de 1995, que dispõe sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e dá
outras providências.
Aprovado no ip turno, retorna o projeto a esta Comissão
para receber parecer em 2g turno.

Fundamentação
A pretendida revogação do art. 21 da Lei Complementar no
37, de 1995, se justifica pela inviabilidade técnica de
apuração dos índices do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos
97 novos municípios mineiros, sendo certo que a sistemática
de repasses das parcelas do ICMS para esses municípios
recém-emancipados está sendo regulamentada pelo Projeto de
Lei ng 1.025/96, de autoria do Governador do Estado, que
altera a chamada "Lei Robin Hood' e que se encontra em
tramitação nesta Casa, em regime de urgência.
De modo a adequar o art. lg do projeto à técnica
legislativa, apresentamos a Emenda no

Conclusão
Diante do exposto. nosso parecer pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar no 19/96 no 2g turno, com a
Emenda no 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lo - Fica revogado o art. 21 da Lei Complementar ng
37, de 18 de janeiro de 1995, a fim de permitir o
estabelecimento de índice especial de participação dos
municípios emancipados pelas Leis ngs 12.030. de 21 de
dezembro de 1995. e 12.050, de 29 de dezembro de 1995. nas
parcelas de ICMS a lhes serem repassadas nos exercícios de
1997 e 1998.".
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Péricles Ferreira. relator -
Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Paulo Piau - Ivair
Nogueira.
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 894/96

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

De iniciativa do Deputado Rémolo Aloise. o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Fundação de Apoio à Cultura, Ensino. Pesquisa e Extensão de
Alfenas - FACEPE -, com sede no Município de Alfenas.
Aprovada a proposição no 1Q turno, na forma original,
compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o

assunto, constatamos ser justa a pretensão de se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos,no âmbito educacional,
cultural e esportivo, prestados à comunidade do Município de
Al fenas.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 894/96 no 2Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 207/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 207/95. de autoria do Deputado lbrahim
Jacob, que dispõe sobre a cobrança de multa por infração às

normas de trânsito, foi aprovado no 2Q turno, na forma do

vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, £ l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 207/95
Dispõe sobre a coorança de multa por infração ás normas de

trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A cobrança de multa por infração às normas de
trânsito será precedida de notificação ao proprietário do
veiculo.
Art. 2p - A notificação oe que trata o artigo anterior será
feita pessoalmente ao proprietário do veiculo, mediante
contra-assinatura aposta no documento, no qual estarão
especificados o dia, a hora, o local e a regra de trânsito
que foi violada, sob pena de nulidade.

lg - Para cumprimento da diligência da notificação. podem
ser utilizados quaisquer meios, desde que cumpridas as
formalidades previstas no caput' deste artigo.

2g - Esgotadas 3 (três) tentativas de notificação sem
que, comprovadamente, o proprietário do veiculo tenha sido
encontrado, deverão ser publicados, no diário oficial do
Estado ou em outro jornal de grande circulação, em dias
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diferentes. 2 (dois) editais sucintos, contendo os cados da
notificação, para fim de validação da cobrança aa multa.

- O comparecimento espontâneo ao proprietário supre as
formalidades da notificação prévia.
Art. 3p - Recurso administrativo contra a cobrança da multa
ou aualauer outro fato relativo ã autuação deverá ser
impetrado junto ao órgão competente no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data ao recebimento da notificação ou da
Publicação do último edital.
Parágrafo único - O recurso será rece p ico no efeito

sus pensivo, salvo em relação a Questão incontroversa
constante na notificação ou no edital-
Art. 4g - Será público o julgamento de recurso

administrativo.

1 Q - A critério ao órgão julgador ou a requerimento da
parte, poderá ser convocada, para esclarecimentos, a
autoridade policial militar Que efetuou a multa.

2g - O proprietário do veiculo poderá fazer a sua defesa
pessoalmente ou por meio de seu advogado.
f 3Q - O proprietário autuado terá direito à Sustentação

oral de sua defesa pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos,
desde que o requeira com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas da data do julgamento.
Art. 5g - Se o recurso for julgado improcedente, poderão
ser acrescidas ao valor da multa as custas relativas à
notificação ou á publicação de editais, bem como a correção
monetária plena desde a data da ocorrência da infração.
Art. 6g - Em se tratando de decisão final condenatõria, o
proprietário do veiculo terá o prazo de 30 (trinta) dias.
contados da publicação da sentença, para efetuar o pagamento
da multa sem juros e sem correção monetária.
Art. 7Q - O Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais -
CETRAN-'MG - será constituído no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de publicação desta lei.

1 Q - O mandato dOS membros do Conselho será de 2 (dois)
anos, proibida a recondução.

2p - O Presidente cio Conselho será eleito por voto
secreto, para mandato de um ano. proibida a recondução.
Art. 8 - O CETRAN-MG será composto pelos seguintes

membros:
1 - 3 (três) representantes ao Poder Executivo:
II - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo:
III - 2 (dois) representantes da Ordem dos Advogados co

Brasil - OAB -:
IV - 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores em

Transportes Rodoviários no Estado ae Minas Gerais - FTTR-MG

V - 1 (um) representante do Sindicato aos Condutores
A. : nomos de Veículos Rodoviários cie Belo Horizonte.
t."t. 9p - Impetrado recurso contra a cobrança de multa
junto ao CETRAN-MG, terão os seus membros o prazo de 60
(sessenta) dias para decidir.
Parágrafo único - Das decisões do Conselho caberá recurso

para o Secretário de Estado de Segurança Pública, Que terá o
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prazo de 60 (sessenta) dias para julgar.
Art. 10 - O Estado repassará 50% (cinqüenta por cento) do
produto da arrecadação das multas de que trata o art. lQ
desta lei ao município em que ocorrer a infração.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presden t e - Elbe Brandão. relatora -

Marcelo Gonçalves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 332/95
Comissão ce Redação

O Projeto de Lei flQ 332/95, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, que declara de utilidade pública a Sociedade Lar
Espírita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede no Município
de Araguari, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, í 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se aar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 332/95
Declara de utilidade pública a Sociedade Lar Espírita Maria

Carlota - SOLAREMAC -. com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Lar Espirita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede no
Município de Araguari.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Marcelo Gonçalves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 412/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 412/95. ce autoria da Deputada Maria
Olivia, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Santo Antônio do
Monte, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda nQ 1 ao vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i 1. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos oor se car a proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 412/95
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que

especifica ao Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer



1
reverter ao Município de Santo Antônio do Monte imóvel de
propriedade do Estado, constituído por terreno com área de
278m2 (duzentos e setenta e oito metros Quadrados), situado
nesse município, na Rua Benicia Batista Braga, no Bairro São
Lucas, correspondente ao lote 7 da quaora 4-A, registrado
sob o ng 3.610, a fls. 33 do livro 2-H, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antõnio do Monte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Marcelo Gonçalves
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 516/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 516/95, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Divinolândia de Minas.
foi aprovado no 2q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 516/95
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Divinolândia de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Divinolândia de Minas o imóvel de propriedade
do Estado denominado Ribeirão do Divino, situado nesse
município, na Rua Nossa Senhora do Carmo. constituído de
terreno com área de 8.035m2 (oito mil e trinta e cinco
metros quadrados), desmembrado de área de 16.310m2
(dezesseis mil trezentos e dez metros quadrados), com os
seguintes limites e confrontações: pela frente, na extensão
de 61.13m (sessenta e um metros e treze centimetros), com a
Rua Nossa Senhora cio Carmo; pela direita, na extensão de
198,71m (cento e noventa e oito metros e setenta e um
centimetros), com terrenos de propriedade da Prefeiijra
Municipal; pela esquerda, na extensão de 219.71m (duzentos e
dezenove metros e setenta e um centimetros). com terrenos de
propriedade da Prefeitura Municipal, e, pelos fundos, na
extensão de 92.00m (noventa e dois metros), com terrenos ce
propriedade da Prefeitura Municipal, conforme escrituras
públicas ngs 10.204 e 10.912, registraaas às fis. 78 e 60
aos livros ngs 3-P e 3-0. no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Virginópolis.
Parágrafo único - O imóvel objeto ca doação destina-se à

construção de uma praça de esportes.
Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se. findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único
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do artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Marcelo Gonçalves. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 630/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 630/95, de autoria do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Municipio de Frutal , foi aprovado
no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i ig. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 630/95
Autoriza o Poder Executivo a coar imóvel que especifica ao

Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Fruta) imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município. na Rua São Francisco de Sales. constituído
de terreno com área de 41.702.79m2 (quarenta e um mil
setecentos e dois metros quadrados esetenta e nove
decímetros quadrados), correspondente à quadra ng 620,
registrado sob o nQ 13.865, na ficha 01 do livro ng 2. no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fruta).
Parágrafo único -O imóvel mencionado no "ca put' deste

artigo destina-se á expansão urbana do município.
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta
lei, não lhe for Cada a destinação prevista no parágrafo
único dO artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Marcelo Gonçalves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 883/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 883/96. de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada,
rios termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
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redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 883/96
Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Irmão

Wernner, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente Marcelo Gonçalves, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 903/96
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 903/96, de autoria do Deputado
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública o Hospital
de Espera Feliz, com sede no Município de Espera Feliz, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adeouada,
nos termos do art. 270, f lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 903/96
Declara de utilidade pública o Hospital de Espera Feliz,

com sede no Município de Espera Feliz,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de
Espera Feliz, com sede no Município de Espera Feliz.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 946/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 946/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara ae utilidade pública o Conselho
Central de Piumhi da Sociedade de São Vicente de Paulo. com
sede no Município de Piüi, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 946/96
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Piumhi

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
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de Piüi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Piumhi da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Piüi.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Marcelo Gonçalves. relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 958/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 958/96. de autoria do Deputado Ronalao
Vasconcellos, que declara ce utilidade pública a Creche Vovó
Catarina de Freitas - CVCF -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 958/96
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Catarina de

Freitas - CVCF -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovó
Catarina de Freitas - CVCF -, com sede no Município de Belo

Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Macelo Gonçalves. relator

- Elbe Brandão. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 963/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 963/96, de autoria do De putado Kemil
Kumaira. que declara de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Aguas Formosas,
foi aprovado no 2Q turno, na forma co vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 963/95
Declara de utilidade pCrnlica o Hospi:a São Vicente de

Paulo, com sede no MuniCípio de Águas Formosas.
A Assembléia Legislativa do Estado oe Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
São Vicente de Paulo. com sede no MuniCi q iO de Águas
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Formosas-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Marcelo Gonçalves, relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.006/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no .006/96, do Deputado Clêuber Carneiro,

que dá nova redação ao art. 30 da Lei ng 11.020, de 8/1/93,
que dispõe sobre as terras públicas e devolutas estaduais e
dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.006/96
Dá nova redação ao art. 30 da Lei no 11.020. de 8 de
janeiro de 1993. que dispõe sobre as terras públicas e
devolutas estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O art. 30 da Lei no 11.020. de 8 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - A Assembléia Legislativa receberá, nos 6 (seis)

anos subseqüentes à data de 8 de janeiro de 1993, para fins
do disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do
Estado, processo de alienação ou de concessão de terra
pública cuja medição e demarcação tenham sido efetivadas até
7 de janeiro ae 1993, ainda que não precedidas de ação
discriminatória.

lg - A alienação ou a concessão de que trata este artigo
será autorizada quando, com base na documentação que
instruir o processo, a terra puder ser presumida devoluta,
observados os limites estabelecidos nesta lei.

2g - O processo de que trata este artigo será instruido,
no minimo, por:
1 - certidão de nascimento ou, se se tratar de pessoa

jurídica, de registro civil ou comercial, acompanhada de
cópia do contrato ou do estatuto social
II - declaração dos confrontantes, por eles assinada, de

concordância com a medição e com a demarcação da área,
quando não precedidas de ação discriminatória:
III - cadastro do beneficiário, em formulário próprio, por

ele assinado;
IV - documento comprobatório de direito sobre a área e da

origem desse direito;
V - certidão de registro da área em nome do beneficiário ou

de seus antecessores;
VI - declaração do beneficiário, por ele assinada, de Que
não é proprietário de mais de 250ha (duzentos e cinqüenta
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hectareS);
VII - laudo de identificação fundiária, preenchido e
assinado por servidores da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -;
VIII - planta e memorial descritivo da área;
IX - parecer da RURALMINAS favorável à alienação ou à

concessão da área, acompanhado de relatório do processo.
3g - Aos processos em curso aplica-se:

1 - o disposto na Lei ng 550, de 20 de dezembro de 1949, se
iniciada a sua tramitação até 11 de outubro de 1988;
II - o disposto na Lei ng 9.681, de 12 de outubro de 1988,

se iniciada a sua tramitação até 7 de janeiro de 1993;
III - o disposto na Lei ng 7.373. de 3 de outubro de 1978,

se referentes a área urbana e se iniciada a sua tramitação
até 7 de janeiro de 1993.

4g - Os processos iniciados a partir de 8 de janeiro de
1993 serão instruídos com a documentação exigida no
deste artigo, acrescida de declaração do beneficiário, por
ele assinada, de que não se encontra em nenhuma das
s i tuações previstas nos incisos 1 a VIII e no lg do art.
11 desta lei..
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Marcelo Gonçalves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.017/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.017/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Itabirito, foi aprovado no 2o
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.017/96

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Itabirito imóvel situado nesse município, na
Rua Antônio Carlos, constituído de terreno urbano com área
de 1.132m2 (mil cento e trinta e dois metros quadrados),
havido por doação, conforme escritura pública transcrita sob
o ng 6.242. a fls. 268 do livro 3-D, no Cartório de Registro
de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Itabirito.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se à instalação de posto de saúde.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3(três) anos contados da data de publicação desta
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lei, não lhe for dada

 
destinação prevista no parágrafo

único do artigo anterior
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão. relatora

Marcelo Gonçalves.
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FBELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 13 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Bilac
Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento
- Gilmar Machado - Gil Pereira - Ivo José - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Luiz
Antônio Zanto - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - As

9h15min, a lista de comparecimento não registra a existência
de número regimental. A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "quorurn", e convoca os Deputados para
a extraordinária de segunda-feira, dia 16, às 14 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária de
debates da mesma data, às 20 horas.

ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos do dia dez de dezembro
e mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e
José Henrique (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Maria Barros que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado José Maria Barros os
Projetos de Lei ns 146. 237 e 471/95, 869, 899, 904 a 906 e
908 a 911/96; e ao Deputado José Henrique, os Projetos de
Lei ngs 914, 915. 918, 927, 942, 945, 953, 956 e 961/96.
Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de parecer sobre matéria sujeita á
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Discutido
e votado, é aprovado parecer em que o Deputado José Maria
Barros conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 471/95.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
matérias de deliberação conclusiva das comissões. Discutidos
e votados, cada um por sua vez, são aprovados pareceres que
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei ns 146 e
237/95, 869, 899, 904 a 906 e 908 a 911/96 (relator:
Deputado José Maria Barros): 914, 915, 918, 927, 942, 945,

953, 956 e 961/96 (relator: Deputado ,José Henrique).
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão - Marcelo

Gonçalves.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG, INCLUINDO OS
NÃO-REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A SITUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO INTERIOR
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Gilmar
Machado, Alberto Pinto Coelho e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Jorge Eduardo de Oliveira e José Braga. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os
Srs. José Felipe dos Santos Neto. Procurador-Geral do
IPSEMG; Ricardo de Andrade e João Augusto Pereira do Amaral,
Superintendentes de Finanças e de Interiorização do IPSEMC-,
respectivamente, e Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Defesa
do Cidadão do Ministério Público. A Presidência faz a
leitura dos ofícios nos quais os Srs. Ricardo de Andrade e
Antônio Sérgio Tonet justificam sua ausência, sendo que o
último encaminhou junto a seu oficio alguns documentos. O
Presidente convida a compor a Mesa dos trabalhos os Srs.
José Felipe dos Santos Neto e João Augusto Pereira do
Amaral, que, com a palavra, cada um por sua vez, fazem suas
exposições. Após as explanações, a Presidência abre a fase
dos debates. Fazem uso da palavra os Deputados Jorge Hannas,
Gilmar Machado, Miguel Martini, José Braga e Jorge Eduardo
de Oliveira e os dois convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Miguel Martini passa a Presidência
ao Deputado Gilmar Machado e apresenta requerimento em que
solicita que o Superintendente de Finanças do IPSEMG forneça
à Comissão cópia do contrato relativo ao aluguel de terreno
desse órgão localizado no centro de Belo Horizonte,
esclarecendo qual a área total, a área construída e a
metodologia de cálculo usada para estabelecer o valor do
aluguel. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Gilmar Machado retorna a Presidência ao Deputado
Miguel Martini. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e a colaboração
dos Srs. José Felipe dos Santos Neto e João Augusto Pereira
do Amara], convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária que será realizada no dia 11 do corrente, às
15h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade de ouvir
os Srs. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda, e Cláudio
Roberto Mourão da 'lveira, Secretário de Recursos Humanos e
Administração, de:-mina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Geraldo
Rezende - Leonídio Bouças.
ATA DA 40a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e vinte minutos do dia onze de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonidio
Bouças, Arnaldo Penna e Gilmar Machado (substituindo este ao
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Geraldo Rezende. Glycon Terra Pinto, Gilmar Machado
e José Maria Barros (substituindo este ao Deputado Péricles
Ferreira por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Simão
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados
presentes. A Presidência informa que a reunião tem a
finalidade de apreciar os Pareceres para l Q Turno dos
Projetos de Lei nQs 1.029, 1.048 e 1.056/96 e para 2g Turno
do Projeto de Lei nQ 1.041/96, todos do Governador do
Estado. Prosseguindo, passa-se a 2 Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra, para emitir seu parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 1.029/96, o Deputado Leonidio Bouças solicita prazo
regimental para fazê-lo, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. A seguir, o Deputado Arnaldo Penna, relator do
Projeto de Lei no 1.041/96. na Comissão de Constituição e

Justiça, emite parecer mediante o qual conclui pela

juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do
projeto. Durante a discussão do parecer. o Deputado Gilmar
Machado solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido
pela Presidência. Prosseguindo, o relator do Projeto de Lei
ng 1.048/96, na Comissão de Constituição e Justiça, emite
parecer mediante o qual conclui pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do projeto, e o

Deputado Glycon Terra Pinto, relator na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer

mediante o qual conclL pela aprovação da matéria, no lg
turno, na forma proposta. Submetidos a discussão e votação
são os pareceres aprovados. Passa-se à apreciação dos
pareceres sobre o Projeto de Lei ng 1.056/96 no lQ turno.
Com a palavra, o relator na Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Simão Pedro Toledo, solicita seja

distribuído avulso de seu parecer e, em seguida. a
Presidência determina seja distribuído também o avulso do
parecer do relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros destas Comissões para a próxima reunião conjunta a
se realizar amanhã, dia 12/12/96, às 9h15min, com o objetivo
de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei flQS
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1.029. 1.041 e 1.056/96, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente Glycon Terra Pinto - Arnaldo
Penna - Geraldo Rezende - Leonidio Bouças - Elbe Brandão -
Miguel Martini - Ivair Nogueira - Marcos Helênio - Gilmar
Machado - José Braga.
ATA DA 62a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Ivair
Nogueira, Jorge Eduardo de Oliveira e Paulo Piau
(substituindo os dois últimos aos Deputados Geraldo Rezende
e Clêuber Carneiro, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PMDB e do PFL), membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Durval
Angelo, Paulo Schettino e Carlos Pimenta. Na ausência do
Presidente. Deputado Miguel Martini. o Deputado Marcos
Helênio assume a direção dos trabalhos, e, havendo número
regimental, solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada.
é subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a ouvir os Srs. Crispim Moreira,
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Abastecimento;
Juraci Moreira Souto, Diretor de Política Agrícola da
FETAEMG. e Hélio Machado. Presidente do CEASA-MG, os quais
irão prestar esclarecimentos para subsidiar a apreciação do
Projeto de Lei no 1.039/96; destina-se, também, a apreciar a
matéria constante na pauta. A Presidência convida os
expositores a tomar assento à mesa e lhes concede a palavra.
A seguir. Deputados e convidados realizam amplo debate sobre
a matéria constante na pauta, conforme consta nas notas
taquigráficas. Verificando, de plano, a inexistência de
"Quorum" para continuidade dos trabalhos, o Presidente
agradece a presença dos convidados e dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende - Marcos

Helênio - Ivair Nogueira - Péricles Ferreira. -
ATA DA 41a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e vinte minutos do dia doze de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Leonidio Bouças, Arnaldo
Penna. Ivair Nogueira e Gilmar Machado (substituindo este ao
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Péricles Ferreira, Geraldo Rezende, Glycon Terra
Pinto, Marcos Helênio e Ivair Nogueira. membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, José Braga e Ajalmar
Silva. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e solicita ao
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Deputado Leonidio Bouças que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Deputados presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por objetivo apreciar, no lg turno, os pareceres sobre os
Projetos de Lei ngs 1.029. 1.041 e 1.056/96. A seguir,
passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, para
emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.029/96. o
Deputado Leonidio Bouças solicita seja feita a distribuição
de avulsos, o que é deferido pelo Presidente. Logo após, a
Presidência dá continuidade à discussão do Projeto de Lei ng
1.041/96, do qual o Deputado Gilmar Machado solicitara
vista. O parecer do relator na Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Arnaldo Penna, conclui pela juridicidade,
pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto.
Submetido a votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o

Deputado Geraldo Rezende, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentãria, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, passa-se à apreciação do Projeto de Lei
ng 1.056/96. A Presidência dá continuidade à discussão do
parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça,
mediante o qual conclui pela juridicidade, pela legalidade e
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1.
Submetido a votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o
Deputado Marcos Helênio, relator do projeto na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, solicita sejam
distribuídos avulsos do parecer, o que é deferido pela
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão - Ivair
Nogueira - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Gilmar
Machado - Jorge Eduardo de Oliveira - António Júlio.
ATA DA BOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis
e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Hely Tarqüinio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Marco Régis que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência lêa correspondência da Sra. Mônica Abreu, em
que solicita à Comissão de Saúde e Ação Social que agende
uma reunião com o Secretário de Administração para tratar de
assuntos de interesse dos funcionários concursados, em
regime de contratos administrativos. A Presidência comunica
aos Deputados que, tendo em vista a proximidade do término
das atividades parlamentares do segundo semestre de 1996,
fica esta Comissão previamente convocada para reunir-se
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extraordinariamente, a fim de se apreciarem as proposições
que porventura lhe sejam distribuídas até o dia 20 do
corrente. Prosseguindo, o Presidente passa á discussão e à
votação de proposições da Comissão. Neste ínterim, o
Deputado Marco Régis apresenta três requerimentos; no
primeiro, solicita sejam remetidos ofícios aos Secretários
de Assuntos Municipais e do Trabalho, da Ação Social, da
Criança e do Adolescente para que enviem a esta Comissão a
relação, com os respectivos valores, de todos os convênios
firmados com Prefeituras e entidades de utilidade pública,
mediados pelos Deputados, cujo objeto seja a concessão de
subvenção destinada à área da saúde; no segundo, solicita à
Mesa da Assembléia a relação de todos os convênios firmados
com Prefeituras e entidades de utilidade pública, por
intermédio dos Deputados, cujo objeto seja a concessão de
subvenção destinada à área da saúde; e no terceiro, solicita
sejam enviados ofícios ao Presidente do IPSEMG e ao
Comandante-Geral da PMMG pedindo o envio a esta Comissão de
informações detalhadas referentes aos gastos efetivos com as
ações de saúde desenvolvidas por aquelas instituições nos
exercícios de 1995 e 1996, excluindo-se os referentes às
atividades-meio. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados. Ato continuo, a Presidência passa à discussão e à
votação de pareceres sujeitos à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente passa a palavra ao Deputado Jorge
Hannas, relator do Projeto de Lei nQ 576/95, no lQ turno,
para que proceda à leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
nQ 1 e pela prejudicialidade das Emendas ns 1 a 4, da
Comissão de Constituição e Justiça. Fazem uso da palavra,
para discutir, todos os parlamentares presentes. Submetido a
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidência
redistribui o Projeto de Lei no 952/96 ao Deputado Marco
Régis e os Projetos de Lei nos 979 e 996/96, ao Deputado
Jorge Hannas. Como o relator, Deputado Marco Régis, está em
condições de apresentar seu parecer, este procede à leitura
do Projeto de Lei nQ 952/96 e conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão de
Justiça. Submetido a discussão e votação, é este parecer
aprovado. A seguir, o Deputado Jorge Hannas, relator do
Projeto de Lei ng 979/96. no lo turno, procede à leitura de
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ns 1 a 4. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Deputado
Jorge Hannas. relator do Projeto de Lei flQ 996/96. no lg
turno, procede à ieitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma proposta.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Penàrio da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados.
no 2Q turno, os Projetos de Lei ns 928, 930, 938, 970, 983,
992 e 981/96, este na forma do vencido no lo turno (relator:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira): 973 e 975/96 (relator:
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Deputado Jorge Hannas); 986/96 (relator: Deputado Marco
Régis). Submetido a discussão e votação, é aprovado, no lg
turno, o Projeto de Lei ng 978/96 (relator: Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira). Quanto ao Projeto de Lei flQ 969/96, o
relator, Deputado Jorge Hannas, solicita seja convertido em
diligência ao Juiz de Direito, o que é deferido pela
Presidência. Prosseguindo, o Presidente submete a discussão

e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 146 e 282/95. 869, 899, 904 a 906. 908 a 911, 914, 915,
918, 927, 942, 945, 953, 956 e 961/96, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia
13, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei ng
978/96, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1996.
Marco Régis, Presidente - Olinto Godinho - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 957/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de
lei em epigrafe visa a dar a denominação de Rodovia Coronel
Azarias José Lemos à rodovia que liga os Municípios de
Passos e Fortaleza de Minas.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 104. 1. a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o

assunto, reconhecemos a pertinência em se dar a denominação
pretendida à rodovia que liga os Municípios de Passos e
Fortaleza de Minas, visto ser o homenageado notório homem
público, que tanto concorreu para o progresso de Minas
Gerais.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação ao Projeto de
Lei nQ 957/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Arnaldo Penna, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1996, INTERROMPIDA PARA

HOMENAGEAR A JUSTIÇA ELEITORAL
Presidência do Deputado Agostinrio Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Interrupção dos trabalhos
ordinários - Designação de comissão - Composição da Mesa -
Execução do Hino Nacional - Destinação da reunião - Palavras
do Deputado Romeu Queiroz - Palavras do Desembargador
Gudesteu Biber Sampaio - Entrega de placas - Palavras do Sr.
Presidente - Reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Çlêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Durvai
Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarqüinio - Ivo José - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Sctiettino - Péricies Ferreira -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, oara proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

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

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários para, nos termos do f lQ do art. 23 do Regimento
Interno, destinar a l Parte da reunião a homenagem à
Justiça Eleitoral pela implantação do voto eletrônico.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados José
Maria Barros, Aliton Vilela e Ibrahim Jacob para, em
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comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á

mesa os Exmos. Srs. Desembargador Gudesteu Biber Sampaio,
Presidente do TRE-MG, representante do Ministro Marco
Aurélio Mello, Presidente do TSE, e o Ministro Carlos Mário
da Silva Veloso, do STF; Dr. Paulo César Bhering Camarão,
Superintendente de Negócios - Gestão do Ministério da
Fazenda (SERPRO); Dr. Arésio Dâmaso. Procurador-Geral do
Estado, representante do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do
Estado; Deputado Mauro Lobo. Secretário de Ciência e
Tecnologia; Dr. José Henrique Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado; Dr. Luiz Carlos Cavalcanti,
Procurador-Geral Adjunto de Belo Horizonte, representante do
Prefeito Municipal Patrus Ananias; Dr. Gilman Viana
Rodrigues, Presidente da FAEMG e do Conselho Deliberativo
do SEBRAE; Dr. Frederico Mota Bastos, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os Deputados e

os convidados a ouvir a execução do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a prestar
homenagem à Justiça Eleitoral pela implantação do voto
eletrônico.

Palavras do Deputado Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra, neste
momento, ao Deputado Romeu Queiroz, que falará em nome do
Colégio de Lideres, que requereu a realização desta
homenagem.
O Deputado Romeu Queiroz - Exmo. Sr. Deputado Agostinho
Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Desembargador Gudesteu Biber
Sampaio. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral: Exmo.
Sr. Paulo César Bhering Camarão. Superintendente de Negócios
do Ministério da Fazenda; Exmo. Sr. Dr. Arésio Dârnaso.
Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, representando o
Sr. Governador, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Deputado
Mauro Lobo, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia;
Exmo. Sr. Dr. José Henrique Portugal, Secretário-Geral do
Governador de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Luis Carlos
Cavalcanti, Procurador-Geral Adjunto de Belo Horizonte,
representando o Prefeito Patrus Ananias; Exmo. Sr. Gilman
Viana Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais e do Conselho Deliberativo do SEBRAE;
Exmo. Sr. Dr. Frederico Mota Bastos, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais; Srs. Deputados,
senhoras e senhores: aqueles que, como nós, fizeram do
exercício da atividade política um dos móveis centrais de
suas vidas conhecem bem a importância das eleições. Quando o
povo vai às urnas, acontece a festa máxima da democracia.
Pleitos livres, isentos, que não dêem lugar a
irregularidades, são a condição fundamental para que a
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vontade popular se manifeste de forma clara, plena e
autêntica. Essa verdade é conhecida também pelas nações que
gemem sob governos tirânicos. Elas dariam tudo para que os
cidadãos pudessem resgatar a titularidade da soberania para
eleger com liberdade representantes comprometidos com o bem-
estar de suas populações. Tudo empenhariam para experimentar
um processo eleitoral como o que vivemos recentemente,
quando quase 100 milhões de brasileiros escolheram Prefeitos
e Vereadores.
Em ocasiões como essas, os candidatos costumam aparecer
como os atores mais destacados da cena política. Por isso
mesmo é importante ressaltar o trabalho diuturno daqueles
que a tornam possível, asseguram seu brilho e limpidez, sem
se oferecerem aos holofotes da grande midia. Esse é o
sentido desta reunião. Sem a atuação firme e serena da
Justiça Eleitoral, as últimas eleições não teriam sido, como
foram, exemplar exercício democrático. Sob a orientação
segura do TSE, ela garantiu, em todos os quadrantes do País,
a mais pura manifestação da vontade do povo.
Se uma tal atuação vem-se repetindo pleito após pleito, é
sob todos os aspectos louvável a preocupação do TSE em
aprimorar o processo, levando-o para mais perto da
perfeição. Este ano foi a vez do voto eletrônico, uma
experiência bem sucedida sob todos os aspectos. Os números
falam por si. No 1g turno, foram 57 cidades que escolheram
Prefeito e Vereadores por meio do sistema informatizado. Um
contingente de quase 33 milhões de brasileiros, o
correspondente a 32.4% do eleitorado, digitou o número de
seus candidatos utilizando-se de uma das mais de 77 mil
urnas eletrônicas, em 26 capitais e 35 municípios com mais
de 200 mil habitantes. Das quase seis mil máquinas
utilizadas em nosso Estado, apenas 6,13% delas apresentaram
algum oroblema, casos em que entrou prontamente em
funcionamento um esquema alternativo, e o eleitor teve o seu
direito plenamente respeitado.
A utilização de tecnologia de ponta não só deu maior
velocidade á votação, evitou filas e possibilitou a apuração
dos resultados num menor tempo como se revelou um
extraordinário instrumento para combater tentativas de
fraudes.
E por isso que Minas reverencia hoje o Tribunal Superior
Eleitoral, seu Presidente. Ministro Marco Aurélio Mello. e o
Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do Desembargador
Gudesteu Biber Sampaio. que tão bem souberam conduzir o
processo eleitoral.
Permitam-nos, entretanto, lembrar um fato noticiado pelos
jornais de nossa Capital. Em Belo Horizonte, um cidadão, ao
votar, derramava lágrimas de pura emoção. Era o Ministro
Carlos Mário Velloso. Nascido em Entre Rios de Minas, filho
de magistrado, o Ministro Carlos Mário aprendeu em casa,
pelo exemplo dos pais, o respeito ás instituições, o amor ao
direito e à justiça, o valor do trabalho e da fé. Ainda na
mocidade, despontava a vocação para as atividades jurídicas.
Colecionador de primeiros lugares em concursos para o
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Ministério Público e para a Magistratura. construiu
fulgurante carreira. que o levou, em 1990. ao Supremo
Tribunal Federal. Paralelamente, dedicou-se ao magistério
superior. Sua atuação na PUC-MG, na UFMG. na UNA e na

Universidade de Brasília valeu-lhe uma multidão de
discípulos e admiradores.
Pois o cidadão que se emocionava diante da urna no primeiro
turno das últimas eleições foi o grande mentor da
implantação do voto informatizado. Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral no período de 6 de dezembro de 1994 a 19
de maio de 1996, foi em sua gestão que se iniciaram as
primeiras providências que resultariam no sucesso do último
pleito. Foi ele quem venceu as primeiras resistências,
suportou as desconfianças e, acima de tudo, soube ousar
quando era preciso. Um outro mineiro deu-lhe o necessário
suporte técnico. Nascido em Viçosa, dono de esmerada
formação acadêmica. Paulo César Bhering Camarão tem uma
história funcional ae competência e dedicação. Secretário de
Informática do Tribunal Superior Eleitoral nos anos de 1995
e 1996, responsabilizou-se pelos aspectos técnico-logisticos
da implementação da urna eletrônica para as eleições
municipais de 1996.
Minas tem muito do que se orgulhar. Nestas montanhas

germinaram as primeiras sementes de liberdade. Daqui saíram
para a Presidência da República vários conterrâneos
ilustres. São mineiros muitos dos luminares da magistratura
e das letras jurídicas. Mineiros são o Ministro Carlos Mário
da Silva Veloso e o mestre Paulo César Bhering Camarão que
deram inicio à implantação do voto informatizado no Brasil e
inauguraram uma nova era na história das eleições neste
Pais.
Expressando a voz de nosso povo, prestamos hoje nossa
homenagem ao Ministro Marco Aurélio Mello, Presidente do
TSE. ao Ministro Carlos Mário ca Silva VelosO, ao
Desembargador Gudesteu Biber Sampaio. Presidente do TRE. e
ao mestre Paulo César Bhering Camarão pela importante
contribuição que eles deram ao aperfeiçoamento do exercício
da cidadania e á construção de um Brasil em nue a democracia
tem-se feito mais e mais operante.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Exmo.

Sr. Desembargador Gudesteu Biber Sampaio. Presidente do TRE.
que, nesta oportunidade, representa o Ministro Marco Aurélio
Mello, Presidente do TSE, e o Ministro Carlos Mário da Silva
Veloso, do STF, e ex-Presidente do TSE. Com  a palavra,
S.Exa. o Desembargador Biber Sampaio.

Palavras do Desembargador Gudesteu Biber Sampaio
O Desembargador Gudesteu Biber Sampaio - Exmo. Sr. Dr.
Agostinho Patrús. DD. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Ilustre Deputado Romeu Queiroz,
autor do requerimento desta nomenagem; Srs Deputados;
autoridades componentes da Mesa; meus senhores, minhas
senhoras, para nós, homenageados, esta homenagem só faz
sentido na medida em que parte da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, berço da democracia e ria liberdade. Minas não
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deixa passar em branco as coisas que se fazem neste País,
visando o fortalecimento do espírito de liberdade da nossa
terra. A homenagem se reveste de um significado maior,
porque é prestada a órgãos da Justiça Eleitoral e partiu do
povo de Minas Gerais, através de seus legítimos
representantes. Normalmente, não se dá valor às coisas que
não geram lucros ou que não são engenos de guerra. A
imprensa dá pouco valor a essas outras coisas. E por esse
esquecimento que essa homenagem faz ressoar em nosso coração
todo o seu valor. E mais legitima se nos apresenta porque
parte dos membros do Poder Legislativo, daqueles que fazem a
política profissional, daqueles que representam cada região.
cada cidade. O político, quando é sério, é o termômetro da
sociedade. Toda homenagem que é prestada pelo Poder
Legislativo tem um valor maior, dada a qualidade dos membros
deste sodalicio, pois eles representam o pai e a mãe da
liberdade do nosso Pais.
A adoção do voto eletrônico tem uma história que, muitas
vezes, passa desapercebida daqueles que não estão na
intimidade da Justiça Eleitoral. Essa máquina não é fruto de
um trabalho de dois anos, mas de 20 anos. Em 1977. 1978,
quando ainda não existia microcomputador, quando a era
eletrônica ainda engatinhava. o TRE-MG propôs ao STE um
mecanismo de votar, que chamávamos máquina de votar, mas ela
não foi aceita. Era muito rudimentar, como tudo na época o
era, mas era um avanço. E o STE não soube usá-la, como bem
disse o douto Deputado Romeu Queiroz. E ela foi rejeitada.
Dez anos depois, por iniciativa do TRE-MG, nova geringonça
de votar foi apresentada, mas novamente foi recusada. Só
agora, recentemente, com o avanço da eletrônica e a
infalibilidade das máquinas de hoje, e dada a refrega de uma
ditadura de 25 anos, o povo do Brasil, através de seus
representantes maiores, no Congresso Nacional, houve por bem
aprovar a lei que adotou, neste pais, a urna eletrônica. A

informatização do voto representa o ponto final das fraudes,
representa o ponto final da manipulação da vontade do
eleitor, representa o fim do pessimismo que grassava sobre a
verdadeira representatividade dos eleitos, fazendo com que
se aumentasse, na mente de todos, a legitimidade daqueles
escolhidos pelo voto popular.
Podemos dizer que o TRE-MG foi o pai da máquina eletrônica,
porque daqui saiu a versão vencedora da máquina, com uma
única diferença, ou seja, a adaptação da tela, que foi feita
pelo TRE do Mato Grosso. Portanto, foi uma simbiose da
máquina de Minas com a tela do Estado do Mato Grosso que
resultou na atual urna eletrônica.
Em Minas, esperamos que seja aprovada uma outra urna
eletrônica, mais singela, como, aliás, são singelos os
projetos de Minas Gerais e como é simples o povo dessas
Gerais. Essa urna é singela. mas tão eficiente, tão eficaz e
tão segura quanto a máquina posta como urna eletrônica nas
últimas eleições. Essa máquina, se o Congresso Nacional
assim o permitir, será usada. A única diferença existente
entre ela e a outra é que ela é mais simples, pois funciona
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com seis pilhas comuns, de rádio, não necessitando de
energia elétrica. No entanto, não apresenta o retrato do
candidato na tela. Certamente, essa máquina haverá de ser
adaptada para os rincões amazônicos, para os grotões dos
nossos vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde nem todo
distrito dispõe de energia elétrica. Essa máquina está á
disposição da Justiça Eleitoral, dependendo apenas de
autorização do Congresso.
No entanto. Minas não pára. Como sempre, Minas está na
frente. Já procuramos, com nossos parcos recursos, com
nossas parcas capacidades, passar para um degrau maior.
onde, daqui a 10, 20 ou 30 anos, ainaa teremos essa urna
eletrônica. Talvez, se a idéia do TRE-MG durar mais 20 anos,
o eleitor poderá votar, dentro da sua casa. com um
microcomputador, com uma identificação digital - que não
terá como ser modificada - através de satélites. Todos os
votos serão apanhados em um lugar só e totalizados em suas
respectivas seções.
Há 20 anos, quando se falou em máquina de votar, a idéia
parecia muito mais absurda que esta que proponho, agora, aos
senhores, como uma coisa necessária para o desenvolvimento,
para o uso da tecnologia nesta arte simples que é a de
escolher os nossos governantes. Não há nada tão importante
para um homem como escolher aquele que irá representá-lo
junto aosPoderes Legislativos Municipal, Estadual e
Federal. Há uma delegação, há um compromisso, e, dependendo
dos eleitos, o povo cresce ou diminui, pois as instituições,
na verdade, não são mais que a soma dos homens que as
compõem. Instituições que detém grandes homens, como a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dão sempre
bons frutos, na medida da necessidade do povo que escolheu
esta Assembléia.
Para os senhores terem uma idéia prática, pragmática do
resultado da utilização da urna eletrônica, gostaria de
dizer que foram utilizadas quase 77.500 urnas no Pais. Em
algumas cidades de Minas, houve urnas que falharam, sendo 6%
no 1Q turno e menos de 1% no 2g. Isso é natural em toda
novidade, pois tudo que é novo tende a apresentar algumas
falhas. Queremos crer que esse índice será de 0% nas
eleições de 1998 ou nas do ano 2000.
Em Belo Horizonte e em outras cidades, tivemos tantos
recursos quantas foram as máquinas que falharam. Todas as
máquinas que falharam e que fizeram as eleições serem
realizadas manualmente geraram um recurso. Os 94% que não
falharam não mereceram um único recurso. Por ai os senhores
podem aquilatar a segurança ou, pelo menos, a credibilidade
que trouxe a máquina de votar.
Como Presidente do TRE-MG pude ver que nunca se procurou,
pelos menos na mídia, saber como seriam as urnas
eletrônicas. Só se preocuparam em saber o que aconteceria se
elas falhassem, se faltasse energia elétrica,se o povo não
soubesse votar. E o clima pessimista que dá noticia, é o
clima pessimista que gera novidade. Então, terminada a
votação eletrônica e verificado o seu sucesso, especialmente
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no 2g turno, acabou-se o garimpo precioso da mídia. Ninguém
mais viu as vantagens ou desvantagens da máquina, exceto a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que agora
nos presta esta homenagem. O sucesso cia máquina deve-se
muito ao Ministro Carlos Mário Veloso. Realmente, ele lutou
pela idéia, ele ousou na idéia. Foi sucessor dele o Ministro
Marco Aurélio. Quanto a este, só o fato de não ter posto
empecilho já foi um grande avanço. Esteve presente em todas
as fases e foi o mentor do cérebro eletrônico o nosso
querido viçosense. o "Camarão", grande aquisição do TSE,
homem de extraordinário valor, sem o qual dificilmente
chegaríamos a bom termo.
Mas o TRE-MG e mesmo o TSE não podem receber esta homenagem
sem os devidos agradecimentos. Sem a cooperação decisiva e
efetiva da Policia Militar não teríamos tido o sucesso que
tivemos. A capacidade logística da Policia Militar foi
fundamental no uso da máquina. Não podemos deixar de
agradecer ao SEBRAE de Minas Gerais, que funcionou como uma
espécie de mestre avançado. Levou ao conhecimento do povo o
modo de utilização da máquina. Foi o grande responsável pelo
ensinamento do leigo, do pobre, do humilde. A Empresa de
Correios e Telégrafos cumpriu muito bem a sua missão, quando
estava em jogo o uso da máquina. Não posso deixar de elogiar
os funcionários do TRE-MG, muito embora possa parecer que
estou elogiando a minha própria família, mas os funcionários
do TRE-MG foram de uma abnegação a toda prova. Foram noites
e noites sem dormir. Chegaram a ficar até ás 6 horas, quando
aconteceu um desacerto na programação, quando nosso programa
foi tão cheio de criptografia e descriptografia, como se uma
máfia internacional e altamente qualificada estivesse
querendo fraudar as eleições em Belo Horizonte, Contagem,
Juiz de Fora e Uberlândia. Tantas foram nossas defesas.
nossas trancas nas portas, que depois não conseguimos entrar
em casa e ficamos fora de casa durante dois dias e meio. E
durante dois dias e meio não vi o Gilberto dormir uma hora
sequer.
Pelo contrário, vi-o chorar várias vezes. Então, queria
aproveitar essa oportunidade para dividir essa homenagem.
Queria agradecer a homenagem da Assembléia Legislativa,
pois, quando todos esquecem, a Assembléia não deixa
esquecer. Nós, que detemos alguma parcela de poder, por
mínima que seja, temos a obrigação de utilizar a tecnologia,
temos a obrigação de utilizar a informática para o
fortalecimento da democracia e, por via de conseqüência,
para o fortalecimento da paz, antes que outros, com outros
intuitos e outras intenções, utilizem-na para os fins da
guerra. Muito obrigado.

Entrega de Placas
O Sr. Presidente - Temos a honra de fazer a entrega, neste
instante, ao Desembargador Gudesteu Biber Sampaio,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de uma placa com
os seguintes dizeres: ' Ao Exmo. Sr. Desembargador Gudesteu
Biber Sampaio, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, a homenagem da Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais, pela excepcional condução do
processo eleitoral, ocorrido no Estado, em 1996, assinalando
a primeira etapa de implantação do sistema de votação
eletrônica, em Minas Gerais, com pleno êxito.'
- Procede-se à entrega da referida placa.
O Sr. Presidente - Queremos, também, fazer a entrega ao Sr.
Paulo César Bhering Camarão. Superintendente de Negócios -
Gestão do Ministério da Fazenda do SERPRO e ex-Secretário de
Informática do Tribunal Superior Eleitoral, de uma placa com
os seguintes dizeres: 'Ao Exmo. Sr. Paulo César Bhering
Camarão, Superintendente de Negócios - Gestão do Ministério
da Fazenda do SERPRO, a homenagem da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, pela decisiva e singular
participação no projeto de implantação do voto eletrônico no
Brasil, contribuindo para a realização dos altos objetivos
propugnados pela Justiça Eleitoral em nosso Pais.'
- Procede-se á entrega da referida placa.
O Sr. Presidente - Faremos chegar, também, ao Ministro
Marco Aurélio Melo e ao Ministro Carlos Mário da Silva
Velioso placas em que a Assembléia Legislativa homenageia os
dois Presidentes do nosso Tribunal Superior Eleitoral.
Faremos a entrega, posteriormeflte, dessas placas ao

Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, para que possa
encaminhá-las aos nossos dois Ministros.

Palavras do Sr. Presidente
Estão na memória de todo cidadão brasileiro aquelas
imagens, documentadas pela televisão e pelos jornais até as
eleições de 1994, de pilhas de urnas vigiadas por soldados
tia Polícia Militar ou sendo transportadas sob forte esquema
de segurança.
Nas juntas eleitorais. Juizes, escrutinadores, repôrteres,
fiscais de partidos e candidatos se espremiam disputando
inf ormações e acesso ás mesas de a.ração, no espetáculo
tenso e tumultuado em que se transformavam as sessões de
contagem dos votos.
Na eta pa de totalização, por zelo da Justiça Eleitoral e
morosidade decorrente das recontagens e verificações. os
boletins parciais eram freqüentemente antecipados pelos
números oficiosos dos órgãos de comunicação. ávidos em
confirmar ou desmentir as pesquisas de boca-de-urna.
Recuando mais um pouco no tempo, veremos que os órgãos
responsáveis pela realização das eleições enfrentavam toda
sorte de dificuldades. Faltavam-lhes recursos materiais e
humanos. Até há poucos anos, nem dispunham de computadores.
Estamos rememorando, evidentemente, os tempos difíceis de
implantação da Justiça Eleitoral no Brasil. Criada para
moralizar o viciado processo das eleições, ela foi extinta
durante o Estado Novo, ressurgindo em 1945 como pressuposto
para o retorno á democracia.
Daquele ano até os dias de hoje, o sistema eleitoral

brasileiro vem passando por sucessivos aprimoramentos, com o
objetivo de eliminar as fraudes, os abusos e as distorções,
de modo que os resultados aOS pleitos possam expressar
fielmente a vontade política tio povo.
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Nesse desafiante percurso, a instituição foi acumulando
conquistas e ganhando. cada vez mais, a confiança do
eleitor. Mas nenhuma delas foi tão significativa como a que
presenciamos no pleito deste ano, em que foram escolhidos os
novos Prefeitos e Vereadores. O voto eletrônico foi um
destaque especial nessas eleições. Estava no ar a
expectativa da novidade. Eleitores mais idosos ou menos
familiarizados com o computador expressavam certo receio
antes do primeiro contato com a 'máquina ce votar.
Especulava-se, também, sobre a eficiência do sistema.
O resultado, tOdOS Sabemos, não poderia ser melhor para o
processo eleitoral brasileiro. A urna inforrnatizaca
correspondeu inteiramente ao que dela se es perava. Os poucos
problemas Com equipamentos, naturais num programa em
implantação, de modo algum comprometeram o desempenho
global.
Dissiparam-se os temores. O ato de votar tornou-se mais
simples, rápido, seguro e confiável. ajustando-se aos
recursos tecnológicos e ás necessidades de aperfeiçoamento
da democracia.
Esse avanço, altamente significativo para a Nação, foi
possível graças à competência e à coragem do TSE e. no
âmbito do nosso Estado, do TRE-MG.
Em 1994, um mineiro assumia a Presidência do TSE. Referimo-
nos ao Ministro Carlos Mário da Silva Veloso, um dos maiores
defensores do voto eletrônico e responsável pelo inicio de
sua implantação no Brasil. Graças à clarividência do
Ministro, o que antes era um exercido de imaginação do
futuro tornou-se realidade bem concreta.
Um outro mineiro, Paulo César Bhering Camarão, Secretário

de Informática do TSE no período 1995 - 1996, garantiu, com
seu brilhantismo e capacidade técnica, a viabilidade do
projeto.
Implantado com sucesso nas Capitais e nos municipios com

mais de 200 mil eleitores, universo em que se concentra
aproximadamente a terça parte da população brasileira, o
voto eletrônico deverá ser, já no ano 2000, uma realidade em
todos os recantos ao território nacional
E por esse feito - que certamente será considerado um
divisor de águas na história das eleições no Pais - que a
Assembléia Legislativa de Minas presta hoje homenagem ao
TSE, na pessoa de seu Presidente. Ministro Marco Aurélio
Mello, e ao TRE-MG, na pessoa do Desempargador Gucesteu
Biber Sampalo. Com serenidade e determinação, eles deram
prosseguimento ao trabalho iniciado pelo Ministro Carlos
Mário. com o suporte técnico do mestre Paulo César Bhering
Camarão.
O respeito a vontade popular no p rocesso de escolna dos

quadros dirigentes é condição fundamental para a prevalência
do governo do povo, pelo povo e para o povo. Dai a
importância ca lisura e oa fidelidade dos pleitos, que devem
expressar com nitidez o querer aos cidadãos- Por isso mesmo.
a solidez e a perenidade das instituições democráticas
dependem diretamente da confiabilidade co sistema eleitoral
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e do respeito que ele conquistou perante a Nação. Ë esse o
sentido maior da homenagem que a Assembléia de Minas presta
hoje ao TSE e ao TRE-MG, a seus funcionários e a todos
aqueles que participaram desse fato histórico na vida do
Pais que tivemos a alegria de presenciar. Nós, os 77
Deputados, que representamos todos os recantos de Minas,
temos a alegria e a honra de estar aqui cumprimentando, na
pessoa de nossos dois homenageados, todos aqueles que
participaram desse histórico momento da Justiça Eleitoral
brasileira e da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Muito
obrigado.
Esta Presidência manifesta seus agradecimentos ao Dr.

Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado, representante do
Governador do Estado; ao Desembargador Gudesteu Biber
Sampaio. Presidente do TRE-MG; ao Dr. Paulo César Bhering,
ex-Secretário de Informática do TSE; ao Deputado Mauro Lobo,
Secretário de Ciência e Tecnologia; ao Dr. José Henrique
Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado;
ao Dr. Luiz Carlos Cavalcanti, representante do Prefeito
Municipal Patrus Ananias; ao Sr. Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da FAEMG e do Conselho Deliberativo do SEBRAE; ao
Sr. Frederico Mota Bastos, representante da Associação
Comercial do Estado de Minas Gerais, bem como a todas as
autoridades presentes e a nossos convidados.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 17. às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 42a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
11 DE DEZEMBRO DE 1996, DESTINADA À INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE
MEMÓRIA POLÍTICA DE MINAS E A HOMENAGEM AOS EX-DEPUTADOS

ESTADUAIS
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Destinação da
reunião - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Entrega dos diplomas aos ex-
Deputados Estaduais - Palavras dos Srs. Pio Canedo e
Fabricio Soares - ENCERRAMENTO -

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Aalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
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Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças

Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godintio - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção ce Deus
e em nome do povo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretá'ia. para proceder á leitura
oa 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 especial ao
lançamento do Centro de Memória Política de Minas e á
homenagem desta Casa aos ex-Deputados Estaduais.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
Mesa os Exmos. Srs. Silvio Mitre. Secretário da Habitação,
representando o Governador do Estado. Sr. Eduardo Azeredo;
Pio Canedo e Fabricio Soares. depoentes dos primeiros
volumes da coleção "Memória Política de Minas: Gerardo
Renault, Presidente do IPLEMG; Deputado Tarcisio Henriques,
Secretário de Justiça: João Pinto Ribeiro. Secretário de
Esportes. Lazer e Turismo: Prof. AluisiO Pimenta. Magnifico
Reitor da UEMG e Deoutado Rêmolo Aloise, lg-Secretário da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a

ouvir o Hino Nacional, que será executado pelo saxofonista
Vitório Aniceto.
- Procede-se à execução do Hino Nacional

Palavras do Sr. Presidente
Quando os cidadãos atenienses se reuniam em praça pública
para discutirem questões de interesse coletivo e,
soberanarnente, tomarem decisões a respeito delas, estavam
exercitando um modelo de democracia que até hoje permanece
como referência.
Os gregos ensinavam: a atividade politica, vista como

experiência que se reflete na vida pessoal, harmonizando
esta com a vida em comunidade, guarda estreita relação com a
ética. Traz para c comportamento individual o que se
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estabelece como correto no plano coletivo. Exerce, desta
maneira, a função pedagógica de transformar os homens em
cidadãos.
Tais conceitos, formulados a partir de relações sociais que
começaram a estabelecer-se 500 anos a.C.. continuam
presentes como uma espécie de pano de fundo da teoria
politica. principalmente Quando se fala em regime de
governo.
Da participação política direta na Grécia antiga â
democracia representativa, predominante nos dias atuais, os
homens e as nações vêm experimentando múltiplas formas de se
governarem. A sucessão ae acertos e erros resultou em
progressos na formulação de direitos e deveres, na
determinação de atribuições e responsaoilídades entre
governantes e governados, enfim, nas variadas formas de
expressão do fazer político. Sabemos, contudo, que ainda h
muito a construir, a aperfeiçoar.
Palco por excelência de conflitos de interesses, refletindo
as realidades diversas dos segmentos populacionais e as
correntes ideológicas que se formaram no decorrer dos
tempos, a política se estabelecerá sempre como um processo
em transformação, resultante da dinâmica social.
E, por seu caráter evolutivo, estará sempre em busca de
referências do passado que ajudem a entender o presente. Sua
matéria-prima fundamental são os fatos e as atitudes que,
num determinado contexto, tenham induzido a mudanças dentro
de uma sociedade. Em outras palavras: não se faz política
sem se recorrer ã história.
E com base nesse entendimento que a Assembléia Legislativa

está lançando hoje o Centro de Memória Política de Minas,
destinado a resgatar e preservar acontecimentos e registros
históricos que tenham relevância no contexto da política
estadual e nacional e das atividades desta Casa.
No acervo que irá compor o Centro de Memória poderão ser

encontrados de manuscritos do periodo provincial e da Velha
República a matérias que estejam tramitando atualmente no
Legislativo; de livros e periódicos a textos legais e
pronunciamentos; ce atas de sessões ordinárias e
extraordinárias a documentos resultantes ce fóruns, ciclos
de debates, seminários e audiências públicas: de fotografias
e fitas de vídeo a diplomas, troféus, banoeiras. medalhas e
emblemas.
Todo esse arquivo estará aberto, para vis'itação e consulta.
a pessoas ou instituições que se interessem pela história
política de Minas, especialmente aquelas que se dedicam a
atividades acadêmicas. â pesquisa e â reconstituição dos
fatos -
E no trabalho atento e minucioso junto a fontes primárias
de informação, como as que estarão disponíveis no acervo.
que muitas vezes se colhem elementos para elucidar
determinados episódios e compreender cenários políticos'
Gostaríamos de destacar, como parte do Centro de Memória, a
coleção "Memória Política de Minas", constituída de
depoimentos de personalidades que viveram de modo especial,
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corno protagonistas, a história contemporânea do Estado.
0 relato vivo dos acontecimentos, feito por notáveis
lideranças políticas, proporciona releituras históricas
singulares e novos ângulos de interpretação, tornando-se um
valioso complemento dos registros oficiais e não oficiais
sobre certos períodos.
A Assembléia Legislativa se orgulha de tornar públicos,
nesta solenidade, os dois primeiros volumes da coleção. Eles
resgatam um rico período de nossa história, pela voz de dois
representantes das agremiações que polarizaram a vida
política do País até 1964: os ex-Deputados Pio Canedo, do
PSD, e Fabricio Soares, da UDN.
Ao Dr. Pio e ao Dr. Fabrício, profundos conhecedores da
cena política mineira, o nosso muito obrigado pelo
desprendimento em percorrer conosco os caminhos da memória.
Solícitos em atender nosso convite, eles nos dão a honra de
sua presença e estarão, daqui a pouco, autografando seus
livros.
Dois novos volumes da coleção já estão sendo trabalhados,
trazendo os depoimentos, dados a nossos historiadores, de
outros grandes nomes da política mineira: Oscar Corrêa e
Armando Ziller.
A propósito da menção a pessoas ilustres, lembramos que a
Assembléia lançou, no ano passado, o "Dicionário Biográfico
de Minas Gerais", referente ao período republicano de 1889 a
1991, apresentando um perfil de mais de duas mil
personalidades do mundo político, econômico e cultural do
Estado - obra que, naturalmente, também terá seu lugar no
Centro de Memória.
Estamos ainda lançando hoje dois volumes documentais de
grande significação para esta Casa: "Mesas da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais de 1947 a 1995" e "Deputados à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais de 1947 a 1996".
Desnecessário seria discorrer sobre o papel das Mesas na

condução dos trabalhos do Legislativo, exercendo as funções
de administração, mediação de divergências e muitas outras,
indispensáveis ao pleno funcionamento deste Poder. Da mesma
forma, não é preciso ressaltar as múltiplas atribuições e a
importância dos Deputados como representantes do povo.
Para coroar esta solenidade, a Assembléia Legislativa faz
uma oportuna homenagem a seus ex-Deputados, conferindo-lhes
um diploma de mérito. Ao lançarmos o Centro de Memória, não
poderíamos deixar de ressaltar a inestimável contribuição
desses parlamentares para o fortalecimento do Legislativo e
o engrandecimento do nosso Estado.
Por tudo o que fizeram em beneficio de Minas, seja lutando
pelo desenvolvimento de todas as suas regiões, seja
atendendo a demandas diferenciadas dos vários segmentos
sociais, seja ainda defendendo os interesses de nossa terra.
quando ameaçados no contexto da Federação. podemos assegurar
que eles já fazem parte de nossa história, da memória que
estamos ajudando a preservar.
Se o parlamento mineiro é visto hoje como modelo por
instituições congêneres de várias partes do Pais, muito
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desse prestigio se deve à atuação daqueles que nos
antecederam. Membros privilegiados da atual legislatura,
temos a consciência de estar colhendo os frutos de seu
trabalho e dedicação.
Aos que não mais se encontram em nosso meio, a nossa
reverência e gratidão. Seu exemplo estará sempre a nos
orientar na missão de servir à gente de Minas.
A criação do Centro de Memória nos remete a episódios que,
brotados em solo mineiro, deixaram as marcas da coragem e da
vocação libertária no território nacional.
Lembra-nos também que foi aqui que surgiu a primeira

estrutura de representação popular do Brasil - para ser mais
preciso, do continente americano. Consubstanciava-se nas
Juntas da Capitania de Minas Gerais, instaladas no longínquo
ano de 1710. Elas foram o embrião das instituições que,
acompanhando a evolução do Pais, deram origem à forma atual
do Poder Legislativo.
Daquele tempo aos dias de hoje, entre avanços e
retrocessos, mas com obstinada crença no futuro, os mineiros
vêm, passo a passo, edificando a sua história. E, como na
..Pólis 11 ateniense, no exemplo deixado pelos gregos.
alimentam no exercício da cidadania o eterno projeto de
realização do bem comum.
E essa a palavra, não do Presidente, mas dos 77
privilegiados Deputados desta Casa, que, através desse
Centro de Memória, homenageia os Deputados que percorreram a
história de Minas e deste parlamento. Queremos deixar aqui a
nossa homenagem a todos os ex-Deputados, que preferimos
chamar de nossos companheiros, construtores de nossa
história e, mais do que isso, eternos Deputados desta Casa.
A V. Exas., a nossa eterna gratidão. Muito obrigado.

Entrega dos Diplomas aos Ex-Deputados Estaduais
O locutor - Solicitamos aos Srs. Deputados que ainda não se
identificaram que o façam junto à recepção, na entrada do
Plenário.
Antes de proceder ao ato da entrega do diploma aos

construtores da história do Legislativo mineiro, o Exmo. Sr.
Presidente desta Casa, Deputado Agostinho Patrús, na
evocação de sentida recordação dos ex-Deputados estaduais
ausentes fisicamente de nosso convívio, solicita que seja
observado, a partir desse instante, um minuto de silêncio na
lembrança pelo muito que contribuíram pelo engrandecimento
do Poder Legislativo mineiro.
- Observa-se um minuto de silêncio.
O locutor - Como integrantes da Mesa, os Srs. Pio Canedo e
Fabricio Soares receberão, neste momento, das mãos do Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Agostinho Patrús. os diplomas outorgados pelo
Centro de Memória Política desta Casa. Convidamos, pois, os
agraciados, para o ato de outorga dos respectivos diplomas.
O Sr. Presidente - Permitam-me, antes de entregar aos
nossos dois primeiros homenageados o diploma, que possa
fazer sua leitura. (- Lê:)
"Homenagem aos construtores da história do Legislativo
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mineiro. O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais consigna, por ocasião do lançamento do Centro
de Memória Política de Minas, especial reconhecimento deste
Poder ao Sr. Pio Soares Canedo e ao Sr. Fabricio Soares,
pelo exercicio nobre e digno do mandato de Deputado
Estadual, contribuindo para a valorização da atividade
politico-parlamentar em nosso Estado. Palácio da
Inconfidência, 11 de dezembro de 1996.
- Procede-se á entrega dos diplomas.
O locutor - Dando continuidade ao ato solene de outorga dos
diplomas aos ex-parlamentares presentes neste Plenário. Que
contribuíram com seu espirito público para a construção da
história legislativa de Minas Gerais, faremos a primeira
chamada dos homenageados, prosseguindo, depois, com novas
chamadas. Convidamos a se aproximarem do local de
recebimento dos diplomas os Exmos. Srs. ex-Deputados Ailton
Torres Neves, Alcyr Nascimento. Aloisio Teixeira Garcia,
Altair Chagas. Antônio da Cunha Resenae, Antônio Gomes Pinto
Coelho, Antônio Milton Salles, Antônio Oscar Pinheiro,
Artnur Fagundes de Oliveira, Baldonedo Artnur Napoleão.
Carlos Alberto Cotta. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Carlos
Faria Tavares. Cássio Gonçalves, Cicero Dumont. Clodesmidt
Riani. Cyro de Aguiar Maciel, Dãlton Moreira Canabrava.
Delfim de Carvalho Ribeiro e Délson Scarano. Os Deputados
Rêmolo Aloise, lg-Secretario da Assembléia Legislativa, e
Romeu Queiroz. Líder ao Governo, farão a entrega dos
primeiros diplomas.
- Procede-se á entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
Em prosseguimento ao ato solene de entrega dos di p lomas aos
construtores da história do Poder Legislativo mineiro,
convidamos a se aproximar do local de entrega dos diplomas
os Exrnos. Srs. ex-Deputados Dermeval Pimenta. Ecgard de
Vasconcellos Barros. Emilio Eddstone Duarte Galio, Hernâni
Maia, Euclides Pereira Cintra. Eugênio Klein Dutra. Fábio
Antônio da Silva Pereira, Felipe Nêri de Almeida. Fernando
Antônio Rainho Tomaz Ribeiro. Geraldo Pereira Sobrinho.
Gerardo Henrique Machado Renault, Gil César Moreira de
Abreu. Guálter Pereira Monteiro, Heli Duarte de Figueiredo.
Hélio Pereira de Resenue. Hugo Campos, Hugo Marques Gontijo,
Ivo Miranda de Morais. Jairo Magalhães Alves e Jairo
Monteiro ca Cunha Magalhães. Para proceder á entrega dos
diplomas, convidamos os Exmos. Srs. Deputados Pêricles
Ferreira. Líder da Maioria, e Jorge Eduardo de Oliveira.
Líder co PMDB.
- Proceae-se à entrega aos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
Receberão agora os seus diplomas, conferidos pelo Centro de
Memória Política desta Casa, os Exmos. Srs. ex-Deputados
Jamil Selim de Salles Júnior, Jarbas Nogueira de Medeiros
Silva, Jésus Trindade Barreto. .João Barbosa. João Bosco
Murta Lages, João Carlos Ribeiro de Navarro. João de Araújo
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Ferraz, João Lamego Neto, João Luiz de Freitas, João Marques
de Vasconcelos. João Pinto Ribeiro. Joaquim de Meio Freire,
Joaquim Moreira Júnior, Joaquim Roberto Leão Borges. José da
Conceição Santos, José Ferraz da Silva, José Laviola Matos,
José LUiZ Baccarini e José Moisés Nacif Júnior, igualmente
convidados a se aproximar do local da homenagem. Farão a
entrega dos diplomas, neste momento, os Exmos. Srs.
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Líder do PMDB. e José
Bonifácio.
- Procede-se á entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
Todos os agraciados nesta solenidade fazem parte da vida e
da história da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Também integram o conjunto de ex-parlamentares os nomes que
mencionaremos em seguida, convidando-os a se aproximar do
local de entrega dos diplomas, neste instante. Chamamos,
portanto, os Exmos. Srs. ex-Deputados José Maria Pinto. José
Alcindo Bicalho. José Pereira ua Silva. Juarez Quintão
Hosken, Lourival Brasil Filho. Lúcio de Souza Cruz. Luis
Carlos Balbino Gambogi, Luiz Vicente Ribeiro Calicchio.
Marcos da Cunha Peixoto, Marcos Wellington de Castro Tito,
Mário Assad, Mário Pacheco, Marta Nair Monteiro, Maurício
Dutra Moreira, Mauricio Pádua Souza, Maurilio Miranda
Cambraia, Mauro Pinto de Morais. Milton Reis, Moacyr Pimenta
Brant e Murilo Paulino Badarô. Farão a entrega dos diplomas
aos agraciados os Exmos. Srs. Deputados, Francisco Ramalho,
Líder do PSDB, e Durval Angelo. Líder do PT.
- Procede-se à entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que

retornem aos respectivos lugares.
Fazem, também, parte da história que a Assembléia

Legislativa hoje homenageia, na pessoa de ex-parlamentares
desta Casa, o novo grupo de agraciados que convidamos a se
aproximar do local de outorga dos diplomas. São eles:
Narcélio Mendes Ferreira, Nelson José Lom pardi, Nilson
Gontijo Santos, Orlando de Andrade. Oscar Dias Correa
Júnior, Osvaldo Guimarães Tolentino, Paulo José de Araújo.
Paulo Marcos Almada de Abreu, Paulo Pereira, Pedro Narciso,
Petrônio Luis Matias, Raimundo Monteiro ce Rezende. Roberto
Benedito Junqueira, Roberto Carvalho, Roberto Luiz Soares de
Melo. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Ronaldo Passos Canedo.
Sady da Cunha Pereira, Samir Cecilio e Sebastião Mendes
Barros. Farão a entrega dos diplomas aos agraciados os
ExmoS. Srs. Deputados Ailton Vilela. Líder do PDT, e Olinto
Godinho. Líder do PL.
- Procede-se á entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
A galeria dos construtores da história do Legislativo de

Minas Gerais é enriquecida com a presença aos seguintes ex-
parlamentares, que convidamos, neste instante, a comparecer
ao local indicado: Sérgio Emilio Brant Vasconcelos Costa,
Sérgio Mário Ferrara. Silvio de Carvalho Mitre. Sinval
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Oliveira Bambirra, Sylo da Silva Costa, Telêmaco Coriolano
Pompei, Valdir Melgaço Barbosa, Vicente Fernandes Guabiroba,
Victor Penido de Barros e Waldir Mendes Morato de Andrade.
Para a entrega dos diplomas, convidamos os Exmos. Srs.
Deputados Irani Barbosa, Líder do PSD, Marco Régis, Líder do
PPS.
- Procede-se à entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
Também fazem parte da história que a Assembléia Legislativa
hoje homenageia, na pessoa de ex-parlamentares desta Casa, o
próximo grupo de agraciados, que convidamos a se aproximar
do local de outorga dos diplomas. São eles: Márcio Sílvio
Torres de Miranda, Frederico Pardini, 1-taroldo Lopes da
Costa, Israel Pinheiro Filho, Mauro Lobo Martins, Milton de
Lima Filho, Agostinho César Valente, Dirceu Pereira Araújo e
Raul Messias Franco. Para a entrega dos diplomas a esse
grupo, convidamos os Deputados Wilson Trópia. Líder do PV, e
Gil Pereira, Líder da Minoria.
- Procede-se à entrega dos diplomas.
O locutor - Solicitemos aos senhores agraciados que
retornem aos respectivos lugares.
Neste instante, teremos a honra e a satisfação de ouvir a

voz sábia e respeitada do Exmo. Sr. Pio Soares Canedo, ex-
Governador do Estado, que enalteceu o exercício do mandato
parlamentar nesta Casa da 3a á 5 Legislaturas e é o
primeiro depoente da coleção Memória Política de Minas,
editada pelo Poder Legislativo Mineiro, o qual falará em
nome dos homenageados.

Palavras do Sr. Pio Canedo
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, Presidente da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Sílvio
Mitre, Secretário da Habitação, representando o Governador
do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Dr. Fabricio
Soares, depoente do lo volume da coleção "Memória Política
de Minas"; Exmo. Sr. Dr. Gerardo Renault, Presidente do
IPLEMG; Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça: Exmo. Sr. Dr. João Pinto Ribeiro. Secretário de
Esportes. Lazer e Turismo; Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta,
Magnífico Reitor cia UEMG: Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise,
lo-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Aqui nos reunimos, neste Plenário e nesta noite, véspera de
um aniversário a mais da nossa Capital do Século; aqui nos
reunimos, repito, para festejarmos a abertura do Centro de
Memória Política de Minas Gerais.
Essa feliz iniciativa do Presidente Agostinho Patr.is, cujo

objetivo ele próprio nos expôs há pouco, colocou o nosso
Estado em posição privilegiada e representou e representa
uma homenagem justa aos Deputados desta e das legislaturas
anteriores.
Segundo Amaral Peixoto. é obrigação dos que atuaram na vida
do País deixar seu depoimento sobre o que viveram, fizeram,
tomaram conhecimento e, até mesmo, sobre o que pensaram. Dai
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por que fomos convidados, o Deputado Fabrício Soares e eu,
para oferecermos os depoimentos primeiros da hora histórica
e política do Estado.
Confesso, de inicio, que não possuo arquivo, mas a minha
memória trouxe para esta Assembléia, para aqueles que lerem
o nosso livro, impressões, informações, fatos e experiências
por mim vividas. Neles eu dei a minha versão, sem dúvida,
sob a ótica, talvez suspeita, de um pessedista que, como
Deputado Estadual, atuou nesta Casa por 12 anos
consecutivos.
E certo que durante 26 horas tive o prazer de receber em
nossa Casa os entrevistadores deste Legislativo, Hugo e
Silvia, os quais, com dedicação e persistência, despertaram
em minha memória fatos importantes. Deles, todos guardamos a
mais grata satisfação, mas, nesta hora e nesta Casa
Legislativa, não podemos deixar de expressar que o seu ponto
alto, que é a magnitude desta solenidade, se deve, sem
dúvida, aos Srs. Deputados desta e das Legislaturas
anteriores. A eles, com justiça. o Presidente Patrús, e nós
todos, devemos o maior reconhecimento pelo que em todo o
nosso Estado fizeram em beneficio de Minas Gerais e do
Brasil
Todos esses que vêm receber o diploma, esses Deputados que
vêm reunir-se neste Plenário, a eles nós todos devemos o
nosso reconhecimento. E. nesta hora, consignamos
agradecimentos especiais ao Sr. Presidente desta Casa,
Deputado Agostinho Patrús. Teve ele a lembrança de nos
reunir nesta hora e este significado é por demais glorioso,
porque todos exercemos aqui o nosso mandato, em épocas
diferentes, mas sempre possuídos do interesse e do empenho
de resguardar este Legislativo, de torná-lo a cada hora mais
alto e mais digno.
Apenas, com estas palavras, como um dos primeiros

signatários do livro que marcou essa data, isto é, o livro
que o Centro de Memória Política de Minas nos legou, como
Deputado e como signatário deste primeiro volume a que nos
integramos aos Srs. Deputados e ao povo mineiro, cumpre-me,
portanto, neste final de palavras, agradecer novamente, e de
forma especial, ao nosso Presidente Agostinho Patrús.
O locutor - Senhoras e senhores, ouviremos agora o Deputado
Estadual constituinte da l Legislatura e titular de
mandatos parlamentares nesta Casa na 2 e 3 legislaturas,
Exmo. Sr. Dr. Fabricio Soares da Silva, segundo depoente da
coleção Memória Política de Minas', representando também os
homenageados.

Palavras do Sr. Fabricio Soares
Confesso que estou um pouco assustado com esta solenidade.
Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, Srs. Deputados,
senhoras e senhores.
Não é sem emoção que retorno a esta Casa, que também foi

minha por três legislaturas consecutivas e onde, já na idade
da razão, aprendi princípios fundamentais no exercício do
mandato popular: conviver, debater, optar. Voltam-me à mente
lembranças de uma atividade enobrecedora, quando, com
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proveito, ouvi e falei, recusei e cedi, segundo as
circunstâncias, mas atento aos limites do interesse público.
E um labor sem tréguas em que se vive intensamente, seja em
recintos austeros como este, seja lá fora, em praça pública,
muitas vezes ao lado de companheiros anônimos que, com
desprendimento, formam uma retaguarda valorosa e devotada.
Fazer política é tarefa que se impõe a todo parlamentar.

Mas há circunstâncias que exigem posições e parâmetros nesta
atividade singular. Mesmo porque, como adverte Param, em
política não há palavras inocentes. As palavras são como
pistolas carregadas que podem disparar inesperadamente. Em
cada palavra, em cada conceito, distinguem-se sempre
entendimentos e versões diferentes. São concepções
ideológicas a serviço de grupos ou classes sociais
dominantes para conseguir o consentimento, senão a aceitação
conformada de setores ou classes dominadas. A ideologia
infiltra-se sub-repticiamente nos debates e no
posicionamento de cada interlocutor, fazendo prevalecer, em
regra, os interesses dos titulares do poder.
Quando a lei proíbe o voto em trânsito em pleitos
eleitorais, por exemplo, em geral potencializa a
manifestação da vontade do velho, via de regra mais
conservador, em prejuízo dos mais jovens. Estes
freqüentemente estão ausentes de seus domicílios eleitorais
na hora de votar, viajam mais, ausentam-se com mais
freqüência. Vota o mais velho, conservador, abstém-se
compulsoriamente o jovem, capaz de renovação. "Uni dos traços
fundamentais da ideologia consiste justamente em tomar as
idéias como independentes da realidade histórica e fazer com
que tais idéias expliquem aquela realidade, quando é esta
realidade que torna compreensíveis as idéias elaboradas",
lembra Marilena Chaui.
Diariamente os meios de comunicação defendem as excelências

das práticas neoliberais, a globalização da economia, o fim
da história, com invocação maliciosa de dialética de Hegel,
como se vivêssemos em uma sociedade de eqüidade e justiça.
As ideologias, que Gramasci chama de históricas, são
inequivocamente fatos e ingredientes sociais e antagônicos.
Recuando-se no tempo e atendo-se a fatos sociais

elementares, é o caso do antigo expediente dos senhores da
casa grande apregoando que a mistura de banana com manga
faria mal ao organismo humano com o objetivo de afastar os
escravos dos pomares de seus latifúndios. "O puritano da
Nova Inglaterra não distinguia sua propriedade material da
bênção divina e tomava as armas para defender ao mesmo tempo
Deus e sua propriedade privada", recorda Jean Paul Sartre. E
é este mesmo filósofo, máquina de pensar, na visão de seus
contemporâneos, que lembra que "a renda e o poder são duas
coisas que sempre andam de mãos dadas".
Quando teóricos da política, com olhos e mãos no âmago do
poder, se posicionam a favor do voto facultativo,
reservanoo-se, na prática, o direito de escolher a minorias
privilegiadas, na verdade fingem esquecer que um dos fatores
de despolitização é o sentimento cm impotência e isolamento
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que mora no coração do pobre. 'Ë sobretudo quando tudo é
falso que se ama o verdadeiro', afirma Diderot. A lição é
válida também para o homem público porque, disse
Montesquieu. "é preciso que o homem público faça por seus
representantes tudo aquilo que não possa fazer por ele
mesmo".
Sr. Presidente, o lançamento do Centro de Memória Política
de Minas é iniciativa que honra a cultura desta velha
província. E é um privilégio participar, ainda que
modestamente, de tão importante acontecimento. O primeiro
capitulo de sua história contemporânea registrará o que
acontecer neste Plenário, em suas comissões especializadas e
no seu seleto corpo de funcionários. E constituirá
certamente uma fase histórica à altura das tradições
políticas e culturais do povo mineiro. E a convocação de
velho parlamentar para testemunhar um passado distante
constitui uma honra e comovedora lembrança para quem as
recebe. Esperava que o Departamento de Pesquisa desta
Assembléia poupasse seu entrevistado da impressão dos textos
improvisados em gravações feitas com boa-vontade e paciência
pelos historiadores Silvia Barata de Paula Pinto e Luiz
Fernando de Assis. Como tal não aconteceu, resta-me pedir
desculpas aos eventuais leitores do trabalho por suas
deficiências, produto de uma memória cansada e sem brilho.
Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, elemento de escol de
uma elite política e membro ilustre da dinastia dos Patrus,
de que se orgulha Minas Gerais, a insigne homenagem,
tributada com generosidade a velho servidor desta augusta
Assembléia.
0 Sr. Presidente - A Presidência agradece as homenagens dos

nossos dois primeiros depoentes para os livros.

Especialmente, esta Presidência agradece as palavras
carinhosas do nosso pessedista, Pio Canedo, mas,
principalmente, as do nosso udenista. Fabricio Soares, que
nos tocam profundamente o coração.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus
agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 157a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a

PARTE (ORDEM DO DIA): Requerimento do Deputado João Leite;
aprovação - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em
lo turno, do Projeto de Lei no 537/95: aprovação com as
Emendas ngs 1 e 3, esta na forma da Subemenda no 1;
prejudicial idade da Emenda ng 2 - Suspensão e reabertura da
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reunião - Palavras do Sr. Presidente - Votação, em lo turno,
do Projeto de Lei no 1.016/96: discurso do Deputado Durval
Angelo; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas nos 1 a 6, esta na forma da Subemenda ng
1, e 8, 9 e 13; aprovação; votação das Emendas nos 7 e 10 a
12; rejeição - Discussão, em lQ turno, dos Projetos de Lei
nQs 1.041 e 1.048/96; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15rnin,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental . Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueiseri, 2-Secretària, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - NOS termos do edita' de convocação, a
Presidência vai passar a 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João
Leite, em que solicita alteração da ordem do dia, de modo
que o Projeto de Lei no 537/95 seja apreciado em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei no 537/95, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de
Conservação da Agua. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
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apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1. ca Comissão de
Justiça. A Comissão de Política Energética, Hidrica e
Minerária opinou pela aprovação co projeto Com a Emenda flQ
1, da Comissão de Justiça. e com a Emenda ng 2, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua a pr ovação com a Emenda flQ 1. ca Comissão de
Justiça, e com a Emenda nQ 2. da Comissão de Política
Energética. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Política Energética, que opina pela aprovação da
Emenda nQ 3 na forma da Subemenda flQ 1. Que apresenta. e
pela prejudicial idade da Emenda flQ 2. Em votação. o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1
e 3, esta na forma da Subemenda ng 1. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em virtude da aprovação da Subemenda nQ 1 à Emenda flQ 3,
fica prejudicada a Emenda nQ 2. Fica, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 537/95 com as Emendas ngs 1 e
3, esta na forma da Subemenda ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 30 minutos para aguardar que sejam preenchidos os
pressupostos regimentais necessários á apreciação da matéria
em pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ngs 1.025, 1.039. 1.029 e
1.056/96. por não se encontrarem atendidos os requisitos
processuais para sua apreciação.
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
riQ 1.016/96. do Governador do Estado, que altera a Lei flQ
6.763. de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais. A Comissão ce Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela apvação do projeto com as Emendas
nQs 1 a S. que apresentc Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação co projeto com a Emenda flQ 6 na forma da
Subemenda ng 1, as Emendas ns 1 a 5, por ela apresentadas,
e ngs 8. 9 e 13: e pela rejeição cas Emendas flQS 7 e 10 a
12.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queremos registrar, em Plenário, o voto contrário da Bancada
do PT ao Projeto de Lei ng 1.016/96.
Sabemos que essa matéria faz uma adaptação da lei federal
a chamada Lei Kandir, à realidade do Estaco, mas, mesmo
assim, queremos reafirmar que a perda na exportação de
produtos primários para o Estado de Minas Gerais será
significativa: de 14,8%. Há uma compensação neste ano e para
o ano que vem, através de titulos: 50% do valor para cobrir
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parte da divida mobiliária do Estado.
Entendemos que, na situação em que o Estado de Minas vive,
dada a característica econômica do Estado, não podemos
permitir um projeto que isenta um ICMS tão importante, que é
o da exportação de produtos primários. Mais ainda, fazendo
uma análise da Lei Kandir, vemos que ela não resolve o
problema fundamental que o Governo Federal está tendo com a
balança comercial.
O grande dilema que hoje enfrenta o Plano Real é o problema
cambial. Economistas de esquerda e de direita defendem a
tese da minidesvalorização do real. O Governo não o faz, por
Outros motivos, em nível de "marketing" e em nível
psicológico. Isso está criando uma situação insustentável
para a economia brasileira.
Então, registramos o nosso voto contrário. Também

votaremos, no mesmo sentido, com as emendas cujo parecer foi
contrário. Essa é a compreensão da Bancada.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 6, esta na
forma da Subemenda no 1, e as Emendas nos 8. 9 e 13, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas ngs 7 e 10 a 12, que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei no
1.016/96 com as Emendas nos 1 a 6, esta na forma da
Subemenda ng 1. e as Emendas ngs 8. 9 e 13. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, em lo turno, cada um por sua vez, os Projetos de
Lei ngs 1.041/96, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a permutar imóvel com José Braz: e 1.048/96.
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel situado no Município de Inhapim (A Comissão
de Fiscalização Financeira.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunão, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa d logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 158? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em lg turno, da Proposta de Emenda à
Constituição no 20/95: aprovação na forma do Substitutivo ng
1 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.041/96;
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requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
requerimento - Discussão, em lQ turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nQ 24/96; aprovação - Discussão, em lg turno.
do Projeto de Lei flQ 1.056/96; aprovação com a Emenda flQ 1 -

ENCERRAMENTO.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Nava r ro Vieira - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Aiiton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - António Genaro - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ivo José
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretària, para proceder à leitura
da ata oa reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos por
5 minutos, aguardando o Acordo de Lideranças que está sendo
feito. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião o Projeto de Lei nQ 537/95, que foi apreciado na
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã, os
Projetos de Lei ngs 841, 1.016 e 1.040/96, em virtude de sua
apreciação na reunião ordinária realizada hoje à tarde, e os

Projetos de Lei flQS 1.025, 1.029, 1.039 e 1.048/96. por não
preencherem os qressupostos regimentais.
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D'SCUSSãO e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em ip turno, da Proposta de
Emenda à Constituição no 20/95, do Deputado Gilmar Machado e
outros, que dispõe sobre a convocação de autoridade estadual
pela Assembléia Legislativa. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de acordo com o art. 263. 1, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão
"não" Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do 3o do art. 208 do Regimento Interno, a proposta
de emenda à Constituição será aprovada se obtiver 48 votos
favoráveis. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Com a palavra,
o Sr. Secretário, para proceder à chamada oe votação
nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.)
- Respondem 'sim à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Aliton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ivo
José - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente - Responderam 'sim" 49 Deputados. Não
houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em lg turno,
a Proposta de Emenda à Constituição no 20/95 na forma do
Substitutivo no 1. A Comissão Especial.
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.041/96. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com José Braz. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Discussão, em lg turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 24/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira
e outros, que dá nova redação ao f 6Q do art. 36 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, _a
proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação



320

pelo processo nominal, em conformidade com o art. 263. 1. do
Regimento Interno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem sim à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio
Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marco
Rêgis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente - Responderam 'sim 49 Deputados. Está,
portanto, aprovada, emlQ turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 24/96. A Comissão Especial.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 1.066/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Imposto sobre
Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD -. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua apr ovação com a Emenda ng 1. da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aorovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados Que a aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei n
1.056/96 com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 13. ás 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 39a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e vinte minutos do Ca dez de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, reunem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio
Genaro, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e
Anivaldo Coelho, membros da Comissão ce Constituição e
Justiça: Miguel Martini, Pêricles Ferreira. Geraldo Rezende.
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Antônio Genaro e Leonidio Bouças (substituindo os dois
últimos aos Deputados Glycon Terra Pinto e Clêuber Carneiro,
por indicação das Lideranças do PPB e do PFL,
respectivamente), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Estão presentes também os
Deputados Durval Angelo, Elbe Brandão, Antônio Júlio,
Anderson Adauto e Romeu Queiroz. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Amado Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada, é
Subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião tem por finalidade apreciar os
Pareceres para o iQ Turno dos Projetos de Lei ns 1.016.
1.025. 1.029 e 1.039/96, cujos avulsos foram distribuidos em
reunião anterior, e do Projeto de Lei nQ 1.040/96, todos do
Governador do Estado. Prosseguindo, passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia. O Presidente submete a discussão e votação os
pareceres sobre o Projeto de Lei ng 1.016/96, sendo de sua
autoria o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que
conclui pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade da matéria. O Deputado Romeu Queiroz,
emite seu parecer, no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 5. São os
pareceres aprovados. Neste momento, tendo em vista a
ausência do Deputado Anivaldo Coelho, o Deputado Durval
Angelo passa a substitui-]o na Comissão de Constituição e
Justiça, por indicação da Liderança do PT. Passa-se à
apreciação dos pareceres sobre o Projeto de Lei no 1.025/96.
Durante a discussão do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o Deputado Durval Angelo apresenta proposta de
emenda. Submetido a votação, salvo a proposta de emenda, é
aprovado o parecer do relator da Comissão de Constituição e
Justiça. Deputado Antônio Genaro, o qual conclui pela
juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do
projeto. Colocada em votação, ê a proposta de emenda
aprovada e passa a constar no parecer como Emenda nQ 1.
Concordando o relator com a alteração do parecer, a
Presidência suspende a reunião para elaboração da nova
redação. Reabertos os trabalhos, a Presidência submete à
apreciação da Comissão a nova redação do parecer, que é
aprovada. Passa-se á apreciação do parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitido pelo
Deputado Alencar cia Silveira Júnior, mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.025/96 na forma
proposta. Durante a discussão, os Deputados Geraldo Rezende
e Péricles Ferreira apresentam, cada um, uma proposta de
emenda. Submetido à votação, salvo propostas de emendas, é o
parecer a--ovado. Submetida a votação, é a proposta de
emenda dc Deputado Geralao Rezende aprovada, passando a
constar no parecer como Emenda ng 2. Durante a votação da
proposta de emenda do Deputado Péricles Ferreira, a
Presidência suspende a reunião até as 14h30rnin. Reabertos os
trabalhos às 14h30min, verifica-se a presença dos Deputados
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Geraldo Santanna. LeonidiO Bouças. Arnaldo Penna. Ajalmar
Silva e José Braga (substituindo os dois últimos aos
Deputados Simão Pedro Toledo e José Braga, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PDT, respectivamente), membros da
Comissão de Constituição e Justiça, e os Deputados Miguel
Martini, Péricles Ferreira, Glycon Terra Pinto, Gilmar
Machado, Anderson Adauto e Leonidio Bouças (substituindo os
dois últimos aos Deputados Geraldo Rezende e Clêuber
Carneiro, por indicação das Lideranças do PMDB e PFL,
respectivamente), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental. a
Presidência declara reabertos os trabalhos e dá
prosseguimento à votação da proposta de emenda ao Projeto de
Lei nQ 1.025/96, apresentada pelo Deputado Péricles
Ferreira. Constata-se empate na votação. Repetida a votação
e persistindo o resultado, o Presidente dá o seu voto de
qualidade votando pela rejeição da proposta de emenda,
ficando, portanto, rejeitada a proposta de emenda
apresentada pelo Deputado Pêricles Ferreira. A Presidência
suspende a reunião para que possa ser elaborada a nova
redação do parecer nos termos do aprovado pela Comissão e
designa o Deputado Péricles Ferreira para elaborá-la.
Reabertos os trabalhos, o relator apresenta a nova redação,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.025/96 com

a Emenda flQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com
a Emenda flQ 2. E aprovada a nova redação do parecer. Neste
momento o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento no
qual solicita sejam convidados os Srs. Alysson Paulineili.
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Juraci Moreira Souto. Diretor de Política
Agricola da FETAEMG; Crispim Moreira, Secretário Adjunto da
Secretaria Municipal de Abastecimento, e Hélio Machado.
Presidente da CEASA. para prestarem esclarecimentos a fim de
subsidiar a apreciação do Projeto de Lei ng 1.039/96. A
seguir, passa-se à apreciação do Projeto de Lei n 1.039/96.
Tendo avocado a si a relatoria no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente retira seu parecer, do
qual foi distribuído avulso, e renuncia à relatoria da
matéria. A seguir designa o Deputado Leonidio Bouças para
relatá-lo, e este solicita prazo regimental para apresentar
seu parecer. Prosseguindo, passa-se à apreciação do Projeto
de Lei ng 1.040/96. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna,
relator na Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer
mediante o qual conclui pela juridicidade, pela legalidade e
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nQ 1. Na ausência do Deputado Geraldo Rezende, relator na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Péricles
Ferreira, que emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei flQ 1.040/96 no lQ turno, na
forma do Substitutivo nQ 1, cia Comissão ce Constituição e
Justiça. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados.
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convoca os membros das Comissões para a próxima reunião
conjunta a se realizar amanhã, dia 11/12/96, com o objetivo
de se apreciarem os Pareceres para lg Turno dos Projetos de
Lei ngs 1.029, 1.041, 1.048 e 1.056/96, todos do Governador
do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos
Sala das Comissões, 11 de dezembro oe 1996.
Miguel Martini, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira
- Durval Ângelo - Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Simão
Pedro Toledo - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do aia doze de dezemoro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles Ferreira,
Geraldo Rezende, Ivair Nogueira, Paulo Piau e Gilmar Machado
(substituindo os dois últimos aos Deputados Clêuber Carneiro
e Marcos Helênio, por indicação oas Lideranças do PFL e do
PT, respectivamente). membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Marcos Helênio e Antônio
Júlio. 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
Deputados presentes. A seguir, a Presidência designa o
Deputado Péricles Ferreira para relatar o Projeto de Lei
Complementar ng 19/96; redistribui o Projeto de Lei ng
1.025/96 ao Deputado Péricles Ferreira, na ausência do
relator. Deputado Clêuber Carneiro: e faz retirar da pauta o
Projeto de Lei no 1.041/96, por não atender aos pressupostos
regimentais para sua apreciação. A seguir, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar no 19/96 no 2g
turno, com a Emenda no 1, que apresenta. A Presidência dá
prosseguimento à discussão do parecer sobre as emendas ao
Projeto de Lei no 1.016/96, emitido pelo relator. Deputado
Péricles Ferreira, ao qual foram distribuídos avulsos em
reunião anterior. Na fase de discussão, o Deputado Ivair
Nogueira faz uso da palavra para discutir o parecer pela
rejeição da Emenda ng 6. Em decorrência da discussão, o
relator resolve alterar seu parecer, que passa a concluir
pela aprovação das Emendas ngs 6, 8, 9 e 13 e pela rejeição
das Emendas nos 7 e 10 a 12. Submetido a votação, é o
parecer aprovado. A seguir, o Deputado Péricles Ferreira
apresenta requerimento em que solicita sejam os pareceres
sobre as emendas aos Projetos de Lei nos 1.025 e 1.039/96
apreciados em último e penúltimo lugares, respectivamente. O
requerimento é aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende, relator do Projeto de Lei ng 1.040/96. emite
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação no 2g
turno, com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se á
apreciação dos pareceres sobre as emendas aos Projetos de
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Lei flQS 1.039 e 1.025/96, dos Quais foram distribuidos
avulsos em reunião anterior. Encerrada a discussão do
parecer sobre as emendas ao Projeto de Lei flQ 1.039/96. o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita o adiamento de sua votação. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. Logo após, passa-se à apreciação do
parecer sobre as Emendas ao Projeto de Lei flQ 1.025/96.
Durante sua discussão, os Deputados Paulo Piau e Leonidio
Bouças apresentam propostas de emenda visando,
respectivamente, a acrescentar artigos à Lei ng 12.040, de
28/12/95. e a alterar o art. 3g do projeto. O relator refaz,
então, seu parecer, acrescentando-lhe as duas emendas
propostas. O Deputado Antônio Júlio faz uso da palavra para
discutir o parecer pela rejeição da Emenda ng 8. O Deputado
Geraldo Rezende apresenta requerimento em que solicita a
votação destacada do parecer sobre a referida emenda, pedido
que é deferido pela Presidência. Encerrada a discussão, o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em que
solicita o adiamento da votação do parecer. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira - Péricles
Ferreira - Marcos Helénio - Gilmar Machado.
ATA DA 65? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta minutos ao dia treze de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Gilmar Machado.
Elbe Brandão, Bilac Pinto e José Braga (substituindo os três
últimos aos Deputados Miguel Martini, Cléuber Carneiro e
Alencar da Silveira Júnior, por indicação das Lideranças do
PSDB, do PFL e do PDT, respectivamente), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o De putado Péricles
Ferreira, na ausência do Presidente, assume a direção dos
trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência informa
que a reunião tem por objetivo apreciar o parecer para turno
único sobre o Projeto de Lei ng 968/96. A seguir, passa-se a
2? Fase da Ordem do Dia. O Deputado Péricles Ferreira,
relator do projeto em pauta, determina seja feita a
distribuição do avulso do seu parecer. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 16 de Dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo
de Oliveira - Gilmar Machado - Marcos Helênio - Marcelo
Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 995/g6
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o projeto de
lei em tela pretende declarar de utilidade pública o Centro
Social Achilles Diniz Couto, com sede no Município de
Curve lo.
Após exame preliminar do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, agora a matéria vem a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade a defesa dos
direitos da criança e do adolescente e o combate à fome e à
miséria. Complementando esse trabalho, desenvolve ações de
proteção à saúde da família, de maneira abrangente e
diversificada.
Por garantir o exercício da plena cidadania, suas metas
tornam-se de grande relevância para a comunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à a provação do
Projeto de Lei ng 995/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 998/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Kemil Kumaira. o projeto de lei em
tela pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Crisólita - ACC -, com sede no Município de
Crisól ita.
Após exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceituam os
termos regimentais.

Fundamentação
A Associação mencionada é entidade que objetiva a promoção
de atividades sociais, culturais e desportivas.
incrementando as atividaoes de lazer em Crisõlita. Além do
mais, presta assistência a pessoas carentes, zelando pela
melhoria das condições de vida naquela localidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 998/96 no ig turno, na forma original
Sala cas Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA

Comissão

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em

O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.000/96

de Saúde e Ação Social
Relatório
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epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Missão Vida, com sede no Município de Poços de Caldas.
Apôs o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem agora
o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva no l
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade MiSSãO Vida desenvolve relevante trabalho social

e assistencial no tratamento de mendigos e na recuperação de
viciados.
A promoção dessas pessoas, muitas vezes abandonadas pelas
familias, tem o mérito de reintegrá-las na vida familiar e
social, razão pela qual achamos oportuna a outorga do titulo
declaratóriO de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas. somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei no 1.000/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de dezembro oe 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.001/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Entre-Rios de
Minas, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.
A Comissão de Constituição e Justiça, após exame

preliminar, concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

apresentando-lhe a Emenda no 1. Agora, vem o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos

regimentais.
Fundamentação

A Associação mencionada objetiva o tratamento e a educação
do excepcional. seja por meio de atividades curriculares e
extracurriculares. seja por meio de programas desenvolvidos
em cooperativas e oficinas. Treina, ainda, pessoal e orienta
pais e familiares para o trato especifico com o deficiente.
Finalmente, postula dos poderes públicos medidas que
beneficiem esse segmento tão necessitado de cuidados.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei no 1.001/96 com a Emenda no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O ig TURNO 00 PROJETO DE LEI
Ng 1.002/96

Comissão dC Saúde e Ação Socia
Relatório

De iniciativa cio Deputado Dimas Rocrigues. o Projeto de Lei
no 1002/96 tem por escopo declarar oe utilidade pública a
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
Nos termos do Regimento Interno, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda ng 1.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no lo turno.
Fundamentação

Fundada em 3/8/91, a referida Associação tem desenvolvido
atividades destinadas ao tratamento, á educação, à
habilitação, à reabilitação e à inserção social do indivíduo
portador de deficiência.
Em razão dos relevantes serviços prestados pela entidade,

somos pelo reconhecimento de sua .tilidade pública.
Conclusão

Perante o exposto, opinamos pela aorovação do Projeto de
Lei no 1.002/96 no lg turno, com a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.003/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Casa da Criança, com sede no Município de Nova Resende.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no lQ turno.
Fundamentação

Fundada em 8/8/94, a Associação Casa da Criança tem por
finalidade apoiar 2 criança, fornecendo-lhe alimentação e
assistência psicopecagógica. médica e social.
Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, somos
pelo reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.003/96 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.004/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Casa
Espirita do Samaritano, com sede no Município de Prata.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lg turno.

Fundamentação
Funcionando desde 1965. a Casa Espirita do Samaritano tem
por finalidade amparar, proteger e zelar pelo bem-estar
espiritual e material de pessoas portadoras de deficiência
mental. Desenvolve suas atividades sem distinguir raça,
credo político e religioso ou origem dos assistidos.
Em razão dos relevantes serviços prestados pela entidade,

somos pelo reconhecimento da sua utilidade pública.
Conclusão

Perante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.004/96 no lQ turno, como apresentado.
Sala das Comissões. 16 de dezembro ae 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.005/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Conferência São Vicente de Paulo de Turmalina, com sede no
Município de Turmalina.
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda rio

A esta Comissão compete deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lg turno, em cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Imbuídos do espirito de colaboração reciproca. os

associados da entidade desenvolvem ações 
q
ue objetivam a

consecução, entre outros, dos seguintes objetivos: manter e
administrar um hospital geral, bem como outros
estabelecimentos afins que forem criados; dispensar
assistência médico-hospitalar e ambulatorial aos enfermos e
cuidar dos casos de emergência; prestar assistência social
aos desvalidos, especialmente ã família, à maternidade e à
velhice; articular-se com outras entidades com o propósito
de se ativarem os movimentos que visem ao amparo e à
formação da criança e do adolescente.
Por desenvolver tais atividades, julgamos a associação em
tela merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.005/96 no lg turno, com a Emenda rio 1. apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.015/96

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Núcleo Espirita Luz e Esperança - NELE -, com sece no
Município de Ipatinga.
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda
flQ 1.
A esta Comissão compete deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lg turno, em cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Imbuído do espirito de buscar melhoria para as condições cc

vida da comunidade, o NELE tem como finalidade manter sob
sua responsabilidade o Lar de Reintegração da Adolescente,
destinado a acolher gratuitamente a adolescência
aesamparaca, educando-a para reintegrá-la no seio ca família
e da sociedade. Além disso, tem por objetivo difundir a
doutrina espirita pelos meios lícitos consagrados pela
tradição.
Por tais atividades, julgamos a entidade merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.015/96 no lo turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO NQ 20/95

Comissão Especial
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a Proposta ce Emenda
á Constituição ng 20/95 tem por objetivo alterar a recação
do caput' do art. 54 da C:stituição do Estado.
Apreciada por esta Comissão, a proposta recebeu parecer
favorável a sua aprovação no 1Q turno, na forma cio
Substitutivo flQ 1.
Aprovada no lg turno pelo Plenário. na forma do referido
substitutivo, volta a matéria a esta Comissão Especial para
receber parecer para o 2g turno, nos termos regimentais.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

A tramitação da proposta de emenda à Constituição em tela
vem obedecendo às normas constitucionais e regimentais
pertinentes e. em Plenãrio, mais de 3/5 dos Deputados
votaram a favor cia modificação do texto constitucional.
Quanto ao mérito, reafirmamos a conveniência ce ampliar o
rol das autoridades passíveis de serem convocadas a esta
Casa.
Como afirmamos no parecer para o lQ turno, a alteração do
texto constitucional irá contribuir para o acerto das
decisões parlamentares, já que possibilitará aos membros
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Oeste Poder ouvir maior número de autoridades do Estado, as
quais certamente nos trarão esclarecimentos e informações
acerca de assuntos de interesse para Minas Gerais.
Consideramos, entretanto, que tal convocação deve se
restringir aos titulares de determinados cargos na estrutura
do Estado, a exemplo do que foi feito no âmbito federal por
meio da Emenda Constitucional de Revisão nQ 2, de 1994, a
qual acrescentou ao art. 50 da Constituição Federal apenas a
expressão 'ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República'. Dessa forma,
apresentamos a Emenda ng 1.

Conclusão
Em facedo exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 20/95 na forma do vencido no lg
turno, com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Substitua-se no art. 1Q a expressão "ou outra autoridade
estadual, exceto o Governador ao Estado e o Presidente do
Tribunal de Justiça por "ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado'.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Ailton Vilela, relator -
Gilmar Machado - José Maria Barros - Sebastião Costa - Paulo
Schettino - Iva José - José Braga.

Redação do Vencido
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 20/95

Dá nova redação ao "caput" do art. 54 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. ig - O "caput" do art. 54 da Constituição do Estado de

Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas

comissões poderão convocar Secretário de Estado, dirigente
de entidade da administração indireta ou outra autoridade
estadual, exceto o Governador ao Estado e o Presidente do
Tribunal de Justiça, para prestarem, pessoalmente.
Inf ormações sobre assunto previamente determinado, sob pena
de responsabilidade no caso de ausência inustificada.
Art. 2g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO NQ 24/96
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
Proposta de Emenda à Constituição ng 24/96 tem por escopo
alterar a redação do 6Q do art. 36 da Constituição do
Estado.
Aprovada no lo turno, a proposta permaneceu de posse da
Mesa pelo prazo ae dois dias, para recebe' emendas, de
acordo com o art. 212 do Regimento Interno. Esgotado o prazo
regimental sem apresentação de emendas, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão Especial para se r objeto oe
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apreciação.
Em virtude de requerimento do referido parlamentar aprovado
em reunião plenária de 11/12/96, a proposta tramita em
regime de urgência, consoante o disposto no art. 274, II, do
aludido diploma regimental.

Fundamentação
A aposentadoria é um dos mais importantes direitos que o

ordenamento constitucional em vigor assegura ao
funcionalismo. Trata-se de uma garantia á inatividade
remunerada como forma de compensação pelo longo tempo de
serviço prestado ao poder público. Sendo uma prerrogativa
básica conferida ao servidor, desde que observados os
requisitos indispensáveis à sua concessão, é necessário que
os dispositivos legais referentes ao instituto sejam os mais
claros possíveis, a começar pelas normas constitucionais.
De maneira geral, toda lei deve ser clara, objetiva e
precisa, a fim de facilitar o trabalho do exegeta e evitar
interpretações equivocadas que dificultem a aplicação do
direito.
O comando normativo expresso no 6g do art. 36 da Carta
mineira merece reparos, pois pode conduzir o intérprete a
dar um sentido diverso ao preceito constitucional. Este
assegura ao servidor poder se afastar da atividade a partir
da data do requerimento de aposentadoria, e sua não-
concessão importará a reposição do período de afastamento.
Assim, na hipótese de indeferimento do pedido de
aposentadoria em virtude de insuficiência de tempo de
serviço, pode parecer que o servidor deverá retornar à
atividade para repor o periodo de afastamento e, ainda, para
completar o tempo que resta para a aquisição do beneficio.
Todavia, não é esse o verdadeiro sentido do texto
constitucional. Na realidade, o servidor deve retornar ao
trabalho apenas para cumprir o tempo que faltava, à época,
para o gozo de seu direito. E esse o objetivo da proposta em
análise, que vai dar maior clareza e precisão ao texto
legal, evitando a exegese incoerente e prejudicial ao
serviço público.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação da Proposta

de Emenda á Constituição no 24/96 no 2p turno.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Bilac Pinto, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ailton

Vilela - José Maria Barros - Ivo José - José Braga - Carlos
Pimenta - Paulo Schettino.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 388/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Almir Cardoso, o projeto de lei em
pauta dispõe sobre programa de incentivo á pecuária ae
leite.
Aprovado no ip turno com a Emenda ng 1, o projeto vem agora
a esta Comissão para ser objeto de parecer para o 2Q turno.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte oeste
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parecer, nos termos do art. 196, lo, do Regimento Interno.
Fundamentação

Como foi salientado anteriormente, a proposição tem a mais
alta relevância para a economia de Minas Gerais. A produção
de leite vem se constituindo em sério desafio econômico-
financeiro para os produtores. A reversão desse quadro
depende da redução de custos e da implantação de modernas
tecnologias de produção, como ficou demonstrado em recente
diagnóstico setorial realizado pelo SEBRAE.
Nos termos do art. 6Q da proposição, somente no exercício

de 1998 poderão ser alocados recursos orçamentários para a
implementação das ações propostas. Alternativamente, o
Executivo poderá utilizar o aditamento na lei orçamentária,
por meio dos créditos especiais. Poderá, também, para o
cumprimento da política proposta, utilizar os recursos já
previstos para os diversos órgãos do Estado.
As emendas que apresentamos têm o esco po de aperfeiçoar o
projeto na busca de uma melhor política para o setor. A
Emenda ng 1 suprime o art. 4g, uma vez que hoje os
produtores participam das negociações de preços, por meio de
suas cooperativas e órgãos de classe. A Emenda ng 2 estende
o fornecimento de leite beneficiado, assim entendido o leite
fluido, pasteurizado, a toda a comunidade estudantil carente
e não somente à comunidade rural.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 388/95 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno e
com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 4Q, renumerando-se os demais.

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 5g a seguinte redação:
"Art. 5g - O Poder Executivo garantirá o fornecimento de
leite beneficiado, fluido e pasteurizado ás escolas
públicas, com vistas ao atendimento da comunidade estudantil
carente, observadas as peculiaridades locais.".
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos Helênio. relator -
Ivair Nogueira - Geraldo Rezende - Pêricles Ferreira.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 388/95

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo a
Pecuária de Leite - Pró-Leite.
Art. 2g - São objetivos do Pró-Leite:
- aumentar a produção de leite e a produtividade dc

setor:
II - garantir a oferta estável de leite e derivados;
III - assegurar a qualidade do produto oferecido ac

consumidor:
IV - estimular o aumento da competitividade no setor;
V - incentivar a cooperação entre os produtores;
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VI - identificar, no âmbito do programa. os produtores
carentes de recursos e incentivar a captação destes:
VII - assegurar, relativamente aos produtos lácteos
originários de caprinos e ovinos, bem como aos derivados da
soja, a adoção de critérios adequados de produção e de
comercialização que atendam ás suas especificidades:
VIII - divulgar permanentemente a importância do leite para

a boa qualidade da saúde humana.
Art. 3 - Cabe ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Pró-Leite:
- cadastrar as unidades de produção e de industrialização

de leite, com vistas ao controle sanitário:
II - desenvolver pesquisas que visem a melhorar a qualidade

genética dos rebanhos, os níveis de manejo alimentar e
sanitário, bem como a qualidade do leite e seus derivados;
III - implantar mecanismos de prevenção e controle

permanentes de doenças aue ponham em risco a qualidade dos
rebanhos e comprometam a sua produtividade ou a saúde d05
consumidores:
IV - fornecer o r ientação técnica e gerencial aos

produtores, às cooperativas e ás demais formas associativas,
levando em consideração os aspectos de racionalização dos
sistemas de produção:
V - manter sistema de informações de mercado, relacionadas,
entre outros assuntos, com os Custos de produção, os preços
do leite nas principais regiões produtoras, os estoques de
derivados lácteos e as estimativas de produção e de consumo.
de forma a subsidiar o planejamento das atividades do setor
leiteiro;
VI - celebrar convênios com entidades de direito público Ou

privado, com o fim de facilitar a consecução do programa;
VII - desenvolver ações que propiciem a melnoria da
qualidade e da imagem dos produtos lácteos mineiros, em
especial dos queijos e aos demais derivados, e emitir
certificados de qualidade.

1 Q - No olanejamento e na execução das ações e medidas
previstas neste artigo será assegurada, na forma de decreto,
a participação dos setores de produção, industrialização e
comercialização do leite e de seus derivados.
4 2g - A orientação técnica e gerencial de que trata o
inciso IV deste artigo será fornecida de forma prioritária e
gratuita aos pequenos produtores.
Art. 4g - O Poder Executivo adotará medidas que garantam a
participação dos produtores na fixação do preço final dos
produtos lácteos, de forma a reduzir a margem de lucro dos
intermediários.
Art. 5Q - O Poder Executivo garantirá o fornecimento de
leite beneficiado ás escolas publicas, com vistas ao
atendimento da comunidade estudantil rural carente.
observadas as peculia"idaões locais.
Art. 6g - O Poder E>scutivo consignará, na lei orçamentária
anual, dotações suf:ientes para a implementação cas ações
previstas nesta lei.
Art. 7g - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
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de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1. da
Constituição ao Estado.
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 537/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto em epigrafe
cria o Programa Estadual de Conservação da Água.
No lg turno, foi a proposição aprovada com a Emenda ng 1 e

a Subemenda flQ 1 á Emenda ng 3.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de Que seja
examinada no 2g turno e de que seja elaborada a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em tela institui programa com o objetivo de
preservar as bacias hiarográficas onde ocorre exploração de
mananciais para geração de energia elétrica ou para
abastecimento de água. O projeto estabelece que as empresas
concessionárias desses serviços públicos ficam obrigadas a
investir 0.5% de sua receita operacional na conservação
ambiental.
Observa-se que a proposta original previa que o valor a ser
investido seria de 1% dessa receita. No turno anterior, o
Líder do Governo propôs emenda, reduzindo esse percentual
para 0,5%, o que foi acatado pelo Plenário.
Assim, a repercussão financeira do projeto nas finanças
públicas fica atenuada, e. conforme o entendimento do Líder
do Governo, será mais bem absorvida. Ademais, o próprio
Executivo, controlador da CEMIG e da COPASA-MG dá sinais de
sua aquiescência ao projeto.
Destarte, ratificando nossa manifestação anterior,
consideramos oportuna a proposição, pois estabelece que o
ónus da conservação ambiental será atribuído a quem utiliza
os recursos naturais, e não, compartilhado por toda a
sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.

do Projeto de Lei rp 537/95 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Péricles Ferreira.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 537/95

Cria o Programa Estadual de Conservação da Água.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica instituido o Programa Estadual de
Conservação da Água. com o objetivo de proteger e preservar
os recursos naturais das bacias hiaroarãficas sujeitas a
exploração com finalidade de abastecimento público ou de
geração de energia elétrica.
Art. 2Q - Para a consecução c.s oDjetivos previstos nesta
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lei, as empresas concessionárias ae serviços co
abastecimento ce agua e de geração de energia elétrica.
públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção
e na preservação ambiental das bacias hidrográficas em que
ocorrer a exploração, no mínimo 0.5% (meio por cento) do
valor total de sua receita operacional ali arrecadada.

lg - O investimento a que se refere o artigo levará em
consideração a receita operacional apurada no exercício
anterior ao da aplicação.

2g - Do montante de recursos financeiros a ser aplicado
na recuperação ambiental no mínimo 1/3 (um terço) será
destinado á revegetação ciliar ao longo dos trechos de
cursos de água intensamente degradados por atividades
antrõpicas.
Art. 3g - As infrações ao disposto nesta lei sujeitam os
infratores às penalidades previstas nos arts. 26 e 27 ca Lei
ng 11.504. de 20 oe junho de 1994.
Art. 4Q - O Poder Executivo indicará o órgão ou entidade
responsável pela fiscalização do disposto nesta lei.
Art. 5Q - As empresas que já dispõem de concessão de
serviços de abastecimento de água e de energia elétrica
terão um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se
adaptarem ao disposto nesta lei.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 711/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relator io

De autoria do Deputado Marcos Helénio, o Projeto de Lei ng
711/96 dispõe sobre a publicação de relação de servidores
cedidos a entidades de classe.
O projeto foi aprovado em ip turno ria forma ao Substitutivo
nQ 1, apresentaco pela Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, retorna a esta Comissão para ser examinado em 2g
turno e elaborada a redação do vencido. Que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em epigrafe é tornar obrigatória para
a administração pública do Estado a publicação anual do rol
dos servidores e empregados públicos cedidos a entidades de
classe e profissionais.
O principio da publicidade para as atividades da
administração pública tem acolhida constitucional e é
requisito de eficácia e moralidade pública.
NO momento em que o servidor público vive um clima de
pressão e insegurança em face das transformações vividas
pelo Pais, a transparência aos atos da administração pública
é medida salutar.
Em termos orçamentàrios, a proposição está prevista na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece: "as dotações
referentes a ces pesas com publicação de atos e matérias no
Diário Oficial ao Estado serão consignadas aos órgãos a que
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estiverem afetas.
Conclusão

Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 711/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Marcos Helênio - Péricles Ferreira - Geraldo Rezende.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 711/96

Dispõe sobre a publicação de relação dos servidores e
empregados públicos estaduais cedidos a entidades
profissionais e de classe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Os Poderes do Estado publicarão, anualmente, no
mês de fevereiro, no órgão oficial de imprensa, relação dos
servidores e empregados públicos das administrações direta e
indireta colocados â disposição de entidades profissionais e
de classe.
Parágrafo único - Na relação a que se refere o caput

deste artigo constarão:
- nome completo do servidor ou empregado público, órgão

ou entidade de origem e situação funcional:
II - denominação da entidade a que o servidor ou empregado

público foi cedido;
III - justificativa da cessão.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 731/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre o exame gratuito do DNA em casos de
investigação de paternidade.
O projeto foi aprovado no lQ turno com as Emendas nos 1 a

3.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos, em anexo, a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme foi demonstrado no parecer de lQ turno, o valor
atual de uma perícia de paternidade pelo exame do DNA em
sangue periférico, para um trio (mãe, filho e suposto pai),
é cerca de R$1.650,00. Como existem 2.137 processos de
investigação de paternidade em curso na Defensoria Pública
do Estado, nota-se que o volume de recursos necessários ao
atendimento da demanda por testes genéticos é bastante
significativo.
Entretanto, considerando-se o principio de custo/beneficio,
verifica-se que o beneficio decorrente da proposição em
comento, assegurando o repasse de recursos orçamentários
para o reconhecimento de filhos havidos fora do matrimônio,
por pessoas de menor condição econômica, justifica
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plenamente a despesa proposta.
Ademais, Outro principio fundamental do orçamento é o cia
redistribuição de rendas, o que assegura maior repasse de
recursos às pessoas de menor capacidade econômica. A justiça
distributiva deve se basear em programas de saúde e de
assistência, operando a distribuição de bens e serviços
públicos a quem deles carece.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei np
731/96 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno,
Sala das Comissões. 17 de dezembro cie 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos Helénio. relator -
Geraldo Rezende - Ivair Nogueira - Pércles Ferreira.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 731/96

Dispõe sobre o exame do ácido desoxirriboriuclêlco - DNA -
em casos de investigação de paternidade, para a população
carente.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O Estado arcará com os custos relativos á
realização do exame do ácido desoxirribOnuclêiCO - DNA -
para a investigação de paternidade, nos casos de processos
judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre
nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo único - O beneficio de que trata este artigo
restringe-se ao exame realizado em sangue periférico
retirado do trio composto pela mãe, pelo filho e pelo
su posto pai, excluídas as demais modalidades de exame para
investigação de paternidade.
Art. 2g - A execução do disposto nesta lei será feita
progressivamente. estando condicionada á disponibilidade
orçamentária e á capacidade financeira do Estado.
Art. 3g - As aespesas decorrentes desta lei correrão por

conta de:
- dotação orçamentária consignada ao órgão estadual

responsável pelas ações de investigação de paternidade;
II - outras fontes.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art . 5g - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 873/96

Comissão ce Fiscalzação F inanceira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, ce autoria do Deputado Geraldo
Rezende, institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo.
No lp turno, a matéria foi aprovada com as Emendas ngs 1 e
2. Agora, retorna o projeto a esta Comissão a fim de ser
examinado no 2Q turno.
Nos termos do art. 196. 6 lQ. do Regimento Interno,
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte
oeste parecer.

Funoament ação
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A matéria em discussão cria o Programa Emergencial de
Combate ao Analfabetismo, visando á erradicação do
analfabetismo no Estado.
Observamos que a proposta orçamentária para o exercido de
1997, em tramitação nesta Casa, prevê, no âmbito da
Secretaria da Educação, recursos da ordem de
R$1.365.675.693.00 para o desenvolvimento do ensino
fundamental
Vale ressaltar que o projeto, em seu art. 4Q, dispõe que.
além dos recursos previstos no orçamento do Estado, poderão
ser destinados ao Programa recursos de outras fontes
indicadas pelo Governo, bem como contribuições e doações da
iniciativa privada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 873/96 no 2o turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Geraldo Rezende - Marcos Helénio - Péricles Ferreira.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI Pio 873/96
Institui o Programa Emergencial de Combate ao

Analfabetismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituido o Programa Emergencial de Combate
ao Analfabetismo, em cumprimento do disposto no art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
promover a alfabetização de jovens e adultos.
Art. 2Q - O Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo reger-se-á pelos prindipios da gratuidade e da
universalização do atendimento.
Art. 30 - Na implantação do Programa de que trata esta lei

serão observados:
- a participação da cornunicade na busca de soluções, na

formulação de estratégias, na avaliação dos resultados e na
fiscalização do emprego dos recursos a ele destinados:
II - a participação das universidades estaduais e. mediante
convênio, das universidades federais e de outras
instituições de ensino superior localizadas no Estado;
III - a celebração de convénios com associações

filantrópicas e confessionais e com outras entidades
interessadas, públicas e privadas;
IV - o aproveitamento de espaços fisicos disponiveis nos

setores público e privado;
V - a realização de campanhas de divulgação veiculadas
pelas emissoras de rádio e televisão do Estado.
Parágrafo único - A implantação do Programa se dará
prioritariamente nas regiões com maiores indices de
analfabetismo.
Art. 4Q - Os recursos para a execução do Programa serãc
previstos no orçamento do Estado, conforme a disposiçãc
constitucional referida no art. lg desta lei.
Parágrafo único - Poderão ser destinados ao Programa
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recursos de outras fontes indicadas pelo Governo do Estado,
bem como contribuições e doações da iniciativa privada.
Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 6o - O Programa instituído por esta lei terá a duração

de 2 (dois) anos contados a partir de janeiro de 1997.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 878/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a União
Regional de Apoio às Associações Comunitárias da Zona Norte
- URAAC Zona Norte -, com sede no Município de ,Juiz de Fora.
A proposição foi aprovada no lg turno com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o turno, na
forma regimental.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno, cumpre-
nos elaborar a redação do vencido, Que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Reafirmando o parecer favorável exarado anteriormente por
este órgão colegiado sobre a matéria, destacamos o caráter
filantrópico das atividades desenvolvidas pela entidade em
referência, as Quais objetivam promover eventos artísticos,
esportivos e culturais, bem como prestar assistência médico-
hospitalar aos carentes.
Esclarecemos que a emenda aprovada dá nova redação ao art.
1Q, com o intuito de se aperfeiçoar o texto de acordo com a
boa técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 878/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 878/96

Declara de utilidade pública a União Regional de Apoio às
Associações Comunitárias da Zona Norte - URAAC Zona Norte -.
com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i p - Fica declarada de utilidade pública a União
Regional de Apoio às Associações Comunitárias da Zona Norte
- URAAC Zona Norte -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 940/96

Comissão de Saúde e Ação Social

E
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Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei nQ 940/96

visa declarar de utilidade pública o Conselho Particular São
Gabriel da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Visando dignificar as condições de vida do ser humano, o
referido Conselho presta relevantes serviços assistenciais e
espirituais aos moradores carentes do Bairro São Gabriel e
adjacências.
Tendo inegável importância o trabalho da instituição, é

meritória a iniciativa em declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação ao Projeto de Lei
nQ 940/96 no 2g turno, em Sua forma original
Sala das Comissões, 16 de dezemb ro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 944/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei
em epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Grupo de
Promoção Social de Ituiutaba - GPSI -, com sede no Município
de Ituiutaba.
Aprovado oprojeto no l Q turno, com a Subemenda rig 1, desta
Comissão, á Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que

é parte deste parecer.
Fundamentação

O GPSI mantém serviços de assistência com o objetivo de
proporcionar bem-estar à sociedade. Por meio de atividades
educacionais e profissionalizantes, proporciona a crianças e
jovens perspectivas de vida futura bem mais promissora.
Assim, ratificamos o posicionamento desta Comissão no lQ
turno, dizendo que a instituição faz jus à declaração de
utilidade pública, em virtude do meritório trabalho que vem
realizando.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 944/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 944/96

Declara de uti l idade pública o Grupo de Promoção Social de
Ituiutaba - GPSI -, com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado ce utilidade pública o Grupo de
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Promoção Social de Itulutaba - GPSI -, com sede no Município
de Ituiutaba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 964/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores do Bairro Anastácio Roque, com sece
no Municipio de Novo Cruzeiro.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no 2g turno, conforme dispõe o art. 104. 7 , ' a'. co
Regimento interno.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o

assunto em análise, entendemos ser justa a pretensão de se
declarar de utilidade pública a entidade mencionada, tendo
em vista as atividades culturais, sociais e beneficentes
promovidas por ela e que favorecem os moradores do Bairro
São Roque.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 964/96 na forma original
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
P40 966/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Rei at 5r i 

De iniciativa do Deputado Ronalco Vasconcelios, o projeto
de lei em teia objetiva declara r de utilidade oública a
Associação dos Moradores Pró-Melhoramentos do Bairro
Renascença, com sede no Município de Belo Horizonte.

a Aprovada a procosição no lg turno, sem emenaa, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 104, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos para promover a integração
social e cultural entre os moradores da comunidade do Bairro

Ln
	 Renascença e adjacências.

o	 Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 966,'96 no 2p turno, na forma original
Sala das Comissões. 16 cc dezembro de 1996.
Marco Réas. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 967/96
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, o Projeto de
Lei ng 967/96 objetiva declarar de utilidade pública a
entidade Ame Menor, com sede no Municipio de Contagem.
Aprovado o projeto no lQ turno, na forma proposta, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinência em se declarar de
utilidade pública a entidade já citada, tendo em vista a
relevância de seu trabalho de amparo ao menor carente de
Contagem, que evita a sua marginal ização e delinqüência.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 967/96 no 2g turno, como apresentado.
Sala das Comissões. 16 de dezembro ce 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relato'.

PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 972/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Seareiros da Paz, com sede no Municipio de Muriaé.
Após a aprovação da matéria no lQ turno, em sua forma

original, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública dedica-se à prática da beneficência e à
difusão da cultura maçônica. Assim, desde 1986. data em que
começou a funcionar, vem prestando relevantes serviços ao
povo de Muriaé.
Julgamos oportuna, portanto, a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 972/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 974/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o Projeto de Lei
ng 974/96 visa declarar de utilidade pública a Casa de
Caridade Leopoldinense. com sede no Municipio de Leopoldina.
Aprovado o projeto no 1g turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço é sociedade CVi1 sem fins lucrativos.
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cuja finalidade principal é prestar assistência a Quantos
buscarem seus serviços.
Para o cumprimento de seus objetivos, desenvolve atividades
na área da saúde e da assistência social, com vistas à
melhoria das condições ce vida das pessoas carentes.
Pela importância de que se reveste o seu trabalho, é

meritória a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação dO Projeto de Lei
PQ 974/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 976/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Renais Crônicos. Doadores e Transplantados de Uberlândia
- ARCDTU -. com sede no Municipio de Uberlândia.
Após a aprovação do projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos
termos regimentais.
Em cumprimento ao disposto no 6 lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer.

F unaament ação
A ARCDTU é entidade filantrópica, Que tem por objetivo
congregar portadores de doenças renais crônicas, doadores e
transplantados de Uberlândia, socorrenoo-os em suas
necessidades mais prementes.
Por seu trabalho de cunho assistencial, julgamos oportuna a

declaração de utilidade pública da referida Associação.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 976/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 976/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Renais
Crônicos. Doadores e Transplantados de Uberlándia - ARCDTU -

com sede rio Municipio de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Renais Crônicos. Doadores e Transplantados de Uberlândia
- ARCDTU -. com sede no Municipi p ce Uberlãndia.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as cisposições em contrãric.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 980/96

Comissão de Saúae e Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé. o Projeto de Lei ng

980/96 objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Serviços de Promoção ao Menor e á Família - SERPAF -' com
sede no Município ae Sete Lagoas.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
De conformidade com o art. 4Q do seu estatuto, o SERPAF é
uma sociedade civil de caráter beneficente, assistencial e
cultural, que tem por finalidade coordenar obras e
movimentos sociais com vistas a oferecer melhor Qualidade de
vida aos integrantes da comunidade.
Pela relevância dos serviços prestados pela entidade,

consideramos pertinente outorgar-lhe o titulo declaratõrio
de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 980/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 984/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, propõe seja declarada de utilidade pública a
Fundação Cultural Santa Rita, com sede no Município de
Viçosa.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conciusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A finalidade da instituição em apreço é essencialmente
cultural e educativa. Assim é aue ela estabeleceu como
objetivo prioritário a coordenação de estudos, pesquisas e
montagens de projetos educacionais e culturais, divulgando-
os através de programas de rádio e televisão para a
população de Viçosa e cidades vizinhas.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 984/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.048/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.048/96 visa autorizar o Poder Executivo a adquirir imóvel
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situado no Municipio de Inhapim.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cate a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme esta Comissão já se manifestou na discussão da
matéria no lg turno, o projeto de lei em análise não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à
sua aprovação.
A necessária autorização legislativa determinada por
preceitos de natureza constitucional e administrativa vem
atender ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado e
na Lei ng 8.666 (federal), de 21/6/96, que regulamenta o
art. 37. XXI. da Constituição Federal e estabelece normas
gerais sobre licitação e contratos da administração pública.
Orçamentariamente, a operação é classificada como inversão
financeira' na categoria econômica 'despesa de capital e
poderá ser realizada utilizando-se a dotação orçamentária
para 1997 ca Secretaria oe Recursos Humanos e Administração.
Por Outro lado, a transação reveste-se de interesse público
relevante, já que prevê a aquisição de imóvel do Banco do
Brasil para instalação do Fórum local, dotando-O de espaço
fisico adequado para o bom desempenho de suas funções.
Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice á

aprovação da matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.048/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Pêricles Ferreira, relator -
Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Geraldo Rezende.
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COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderiey Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Ángelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Atajde - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderey Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lo-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Vice-
Governador do Estado e Secretário do Planejamento,
encaminhando informações sobre os projetos do Programa de
Mobilização de Comunidades e do Programa de Pequenas Obras
de Saneamento e Abastecimento de Agua. (- Anexe-se ao
Requerimento no 1.231/96.)
Do Sr. Odeimo Leão, Deputado Federal, agradecendo o convite

para a reunião especial em homenagem à Justiça Eleitoral.
Do Sr. Renê Gonçalves de Matos, Reitor da Universidade
Federal de Juiz de Fora e Presidente do Fórum das
Instituições Federais de Ensino Superior de Minas Gerais,
parabenizando a Casa pela realização do Ciclo ae Debates O
Sistema Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de
Minas Gerais.
Do Sr. Afonso Ligório de Faria. Superintendente Estadual do
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INSS (2), agradecendo os convites para a reunião especial em
homenagem à Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais e para a solenidade de entrega das Medalhas da Ordem
do Mérito Legislativo.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando informações prestadas
pela PMMG sobre a instalação de um posto policial no
Município de Padre Carvalho. (- Anexe-se ao Requerimento ng
1.588/96.)
Dos Srs. Willer Santos Ferreira, Delegado da OAB em
Januária. e Heráclito Dias Bastos, Secretário da Loja
Maçónica Templários do Itapiraçaba no 208. solicitando desta
Casa a realização de consulta plebiscitãria junto à
popul ação do Distrito de Brejo do Amparo com vistas à
emancipação político-administrativa desse distrito do
Município de Januária. (- Comissão de Assuntos
Municipais.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro ce Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estaco, e Bernardo R. Oliveira, co
BDMG, agradecendo convite para a inauguração do Centro de
Memória Política de Minas.
Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, Marco

Aurélio Mello, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho, e Luiz Rogério
Mitraud Castro Leite, Secretário Adjunto de Administração.
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à
Justiça Eleitoral.
Do Sr. Luiz Rogério Mitraud Castro Leite, Secretário
Adjunto de Administração, cumprimentando a nova diretoria e
os novos Conselhos da ADEPOLC-MG.

CARTÕES
Da Sra. Judite Franklin Vidal, Delegaca de Administração co

Ministério da Fazenda no Estado, cumprimentando a Casa pela
inauguração do Centro de Memória Política de Minas.
Do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da

Habitação, agradecendo convite para a solenidade de entrega
da Medalha ca Ordem do Mérito Legislativo,
Da Sra. Christiane Puliti. Assessora do Governador.

agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à
Justiça Eleitoral.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.064/96

Declara de utilidade pública o Programa de Aperfeiçoamento
em Sexologia e Educação Sexual - PROSEX -. com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa dO Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Programa de
Aperfeiçoamento em Sexologia e Educação Sexual - PROSEX -.
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com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de novembro de 1996.
Péricles Ferreira
Justficação: O Programa de Aperfeiçoamento em Sexologia e
Educação Sexual - PROSEX -, com secie e foro em Belo
Horizonte, 7em o seu estatuto registrado no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Cartório Jero Oliva,
conforme averbação ng 1, registro flQ 86.220, no livro A. de
21/9/94.
De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito da

6a Vara da Fazenda Pública e Autarquias, o PROSEX funciona
há mais de dois anos e seus Diretores são pessoas idôneas e
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Tem por finalidade desenvolver educação e orientação
da sexualidade humana, prestando ampla assistência á
comunidade de jovens e pais. ás em presas públicas e
privadas, capacitando educadores para colocar a educação
sexual a serviço cia pessoa humana e preparando esta para,
por meio do uso responsável da liberdace, ser agente eficaz
na promoção da qualidade de vida pessoal e coletiva. A
instituição trabalha também na prevenção de uso e abuso de
drogas, da gravidez na adolescência e de doenças sexualmente
t ransmi ssivei s.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.065/96
Declara de utilidade pública o Asilo Nossa Senhora da

Conceição ae Jequitai , com sede no Mun:cipio de Jequitai.
A Assembléia Legislativa do Estado cie Minas Gerais decreta:
Art. lq - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Nossa
Senhora da Conceição de Jequitai, com sede no Município de
Jequitai.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: O Asilo Nossa Senhora da Conceição de
Jequitai. entidade sem fins lucrativos fundada em 18/6/83,
tem por finalidade dar assistência social e humanitária a
idosos e deficientes fisicos que recorrem à instituição.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação deste

projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para

2

	

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

PROJETO DE LEI No 1.066/96
Cria o Programa Mineiro ce Incentivo à Cultura ao Amo e da
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outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo á

Cultura do Alho.
Art. 2g - São objetivos do Programa:
- estimular a plantação de alho o desenvolvimento de

tecnologia aplicável à sua cultura, otadamente em relação
ao sistema de irrigação;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da

competitividade no setor:
III - estimular a melhoria da Qualidade dos produtos e o

aumento de sua oferta.
Art. 3g - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Programa:
- registrar as áreas de produção;

II - incentivar a produção, a comercialização e a
exportação do alho, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico do setor;
III - desenvolver pesquisas e experimentos Que visem á

melhoria da Qualidade do produto e ao aperfeiçoamento dos
métodos de produção;
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da imagem

do setor produtor de alho no Estado;
V - estabelecer, nas instituições bancárias oficiais,
linhas de crédito especiais destinadas a investimento,
custeio e modernização da cultura do alho.
Parágrafo único - As ações governamentais relativas á
implantação do Programa a que se refere esta lei contarão
com a participação de representantes dos produtores de alho.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Gil Pereira
Justificação: Há tempos, no Estado de Minas Gerais,
especialmente na região da área mineira da SUDENE,
notadamente na região do Municipio de Francisco Sã, a
produção de alho tem registrado significativa redução,
gerando preocupação e desalento aos produtores.
Deve-se destacar que apenas o Municipio de Francisco Sá. no
Norte de Minas, está relacionado hoje entre os três maiores
produtores de alho do Brasil.
Entretanto, tem faltado aos produtores do Estado um maior
estimulo governamental, pois não têm sequer créditos
especiais, num momento em que a Nação cobra politica
definida e eficiente para a agricultura.
Por esses motivos, concordamos que é urgente a criação de
programa que empreste assistência e maiores facilidades aos
produtores de alho, com o intuito de estimular a ampliação
dessas plantações. como forma de minimizar as dificuldades
do setor e promover o seu pleno desenvolvimento.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
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Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.067/96
Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Bananicultura e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo á

Banani cul t ura.
Art. 2Q - São objetivos do Programa:

- estimular a plantação de bananas e o desenvolvimento de
tecnologia aplicável á banariicultura, notadamente em relação
ao sistema de irrigação;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da

competitividade no setor;
III - estimular a melhoria da qualidade do produto e o

aumento de sua oferta.
Art. 3Q - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Programa:
- registrar as áreas de produção;

II - incentivar a produção, a comercialização e a
exportação cia banana, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico do setor:
III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem á

melhoria da qualidade do produto e ao aperfeiçoamento dos
métodos de produção;
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da imagem

da bananicultura mineira;
V - estabelecer, nas instituições bancárias oficiais,
linhas de crédito especiais destinadas a investimento,
custeio e modernização na bananicultura.
Parágrafo único - As ações governamentais relativas à
implanzação do Programa a que se refere esta lei contarão
com a participação de representantes dos bananicuitores.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contacios da data de sua publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Gil Pereira
Justificação: Ha	tempos, no Estado cie Minas Gerais,

especialmente na região da área mineira cia SUDENE,
notadamente na região dos Municipios cie Jaíba. Manga e
Janaúba. a bananicultura tem registrado ampliação
significativa, com expectativa até de exportação.
E cie se destacar que a região possui. com  a implantação do
Projeto Jaiba, grandes perspectivas de ampliação das
plan tações de bananas, desde que haja, como estamos
propondo, um programa de assistência técnico-financeira para
estimular e incentivar os produtores rurais.
E nesse sentido que propomos a instalação do Programa
Mineiro de Incentivo à Bananicultura, como forma cie
respaldar os pequenos produtores, principalmente na sua
tentativa de firmar cie vez a produção de bananas naquela
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região e, por conseqüência, em todo o Estado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.068/96
Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Fruticultura e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura.
Art. 2Q - São objetivos do Programa:
1 - estimular a plantação de frutas e o desenvolvimento do

tecnologia aplicável á fruticultura, notadamente em relação
ao sistema de irrigação;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da

competitividade no setor;
III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos e o

aumento de sua oferta.
Art. 3Q - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Programa:
1 - registrar as áreas de produção:
II - incentivar a produção, a comercialização e a

exportação das frutas, bem corno o desenvolvimento técnico e
econômico do setor;
III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem á

melhoria da qualidade das frutas e ao aperfeiçoamento dos
métodos de produção:
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da imagem

da fruticultura mineira;
V - estabelecer, nas instituições bancárias oficiais,
linhas de crédito especiais destinadas a investimento,
custeio e modernização da fruticultura.
Parágrafo único - As ações governamentais relativas á
implantação do Programa a que se refere esta lei contarão
com a participação de representantes dos fruticultores.
Art. 4Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Gil Pereira
Justificação: Há tempos, no Estado de Minas Gerais,
especialmente na região da área mineira da SUDENE e
notadamente nos Municípios de Pirapora. Januária. Janauba e
Jaiba, a fruticultura tem registrado significativas
ampliações, gerando novas e 4 mQortantes divisas para a
economia.
Entretanto, tem faltado aos fruticultores de todo o Estado

estimulo governamental, incentivos de créditos especiais,
num momento em que toda a Nação. mais uma vez, cobra uma
política especifica e eficiente para a agricultura.
Nesse sentido, concordamos que se faz urgente a criação de
um programa que empreste assistência e maiores facilidades
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aos fruticultores, com o intuito de estimular a ampliação
das plantações, como forma de minimizar as dificuldades do
setor e promover o seu pleno desenvolvimento.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.069/96
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Centro Oftalmológico Lions Poços de Caldas-Aluminio, com
sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Centro Oftalmológico Lions Poços de Caldas-
Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 12 de dezembro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Desde a sua fundação, ocorrida em 15/6/92, e
sob a orientação do lema leonistico Nós Servimos, a
Associação Beneficente Centro Oftalmológico Lions Poços de
Caldas-Alumínio vem desenvolvendo suas atividades em
perfeita sintonia com o seu objetivo social, a prestação
gratuita de serviços médicos oftalmológicos e hospitalares.
Tendo em vista o caráter social de que se reveste a
entidade, verifica-se que a outorga do titulo de utilidade
pública será a melhor forma de auxiliá-la na consecução de
seus objetivos. Ressalte-se que ela preenche os requisitos
da Lei no 12.420, de 5/7/96.
Espero, portanto, merecer o apoio de meus pares para a

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

2	 PROJETO DE LEI No 1.070/96
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Poços de

Caldas-Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube
de Poços de Caldas-Alumínio, com sede no Município de Poços
de Caldas.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

o Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 1996.

o Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Fundado em 14/10/70. o Lions Clube de Poços

de Caldas-Alumínio vem desenvolvendo suas atividades junto à
comunidade poços-caldense por meio de meritórios trabalhos
na área social.
Desenvolveu nos seus 26 anos de existência, uma campanha
permanente de assistência aos portadores de deficiência
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visual, por meio da oferta gratuita de consultas
oftalmológicas, óculos, lentes de contato e o efetivo
patrocínio de transplante de córneas.
Além disso, desenvolve campanha contra o uso de tóxico.
mediante a manutenção de uma equipe composta por
profissionais, a saber: médico, psicólogo, advogado e um
delegado de policia.
Seus associados construíram uma casa no Lar dos Velhinhos,
mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, onde são
abrigados quatro idosos.
A par desses trabalhos, o Clube mantém um banco de cadeiras

de rodas e executa várias campanhas destinadas a minorar a
sorte dos excluídos do convívio social.
Apresenta a entidade a documentação exigida pela Lei n
12.240. de 5/7/96, e por serem evidentes os serviços que
presta á comunidade, merece receber o titulo declaratório de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.071/96
Declara de utilidade pública a Casa da Fraternidade Irmãos

de Francisco, com sede no Município de tiberlânaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Fraternidade Irmãos de Francisco, com sede no Município de
Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, ig de novembro de 1996.
Geraldo Rezende
Justificação: A Casa da Fraternidade Irmãos de Francisco,
com sede em Uberlândia, tem-se destacado no município entre
as instituições que prestam serviço ao público.
De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de
dois anos e possui diretoria composta de pessoas idôneas,
que não recebem nenhuma remuneração pelo exercicio dos
cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade promove para o
Município de Uberlândia, apresentamos este projeto.
solicitando o apoio de nossos ilustres pares à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.072/96
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Carente
de Central de Minas, com sede no Muncipio de Central de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
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Comunidade Carente de Central de Minas, com sede no
Município de Central de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 1996,
José Henrique
Justificação: Ajudar o ser humano a satisfazer suas vitais
necessidaces é da maior importância. Isso é O Que faz a
instituição Comunidade Carente ae Central de Minas.
Criada sob a égide de bem servir à pobreza desassistida. a
referida entidade tem corno objetivo promover, apoiar,
coordenar e orientar toda e qualquer iniciativa que objetive
o desenvolvimento social e econômico do Município de Central
de Minas.
Seu extenso programa inclui assistência à infância,
orientação a mães, alfabetização de adultos, custeio de
obras de eletrificação em pequenas propriedades rurais,
visando à melhoria das condições de vida do homem do campo e
à sua permanência na terra, capacitação de escolas e. ainda,
assistência médica e odontológica à população carente e
doação de medicamentos.
Pelos motivos expostos, por certo este projeto receberá o

apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
I. do Regimento Iriterno

PROJETO DE LEI NQ 1.073/96
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e

Comunitária Domésticas de Luxo. com sede no Municipio de
Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Recreativa e Comunitária Domésticas de Luxo, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as d-sposições em Contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Maria Barros
Justificação: Conforme sua filosofia de propiciar melhor
nivei de vida ás comunidades carentes, a Associação
Recreativa e Comunitária Domésticas de Luxo vem prestando
relevantes serviços q ue projetam seu alvissareiro intuito.
A expansão de seu traDalho consolida-se por meio de

diversas obras, entre as Quais podemos realçar as seguintes:
desenvolvimento e promoção de atividades filantrópicas.
mediante prestação de serviços na área da cultura, com a
divulgação de músicas, composições e obras de autores juiz-
forenses: distribuição de cestas básicas, agasalhos e
remédios para a subsisténcia dOS necessitados.
Revestida desse espirito empreendedor, constitui objeto
imediato da Associação criar e manter creches, visando a
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proporcionar desenvolvimento integral a infantes que, desde
a mais tenra idade, estão privados de vida condizente com a
dignidade humana.
Ampliando o leque de suas atividades, essa benemérita
instituição criará escolas afinadas com suas diretrizes
filantrópicas.
A prática dessas atividades credencia a entidade a receber

o titulo declaratôrio de sua utilidade pública, pretendido
por este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, C/C o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.941/96. do Deputado Carlos Pimenta, em que pede seja
solicitada ao Secretário de Administração relação dos
funcionários públicos regidos por contratos administrativos,
oem corno dos funcionários concursados que ainda não foram
efetivados em seus cargos.
NQ 1.942/96, do Deputado Carlos Pimenta, em que pede sejam
solicitadas ao Presidente da FEAM informações sobre o
projeto de construção da Barragem de São Gregório, no Norte
de Minas.
NQ 1.943/96. do Deputado Gilmar Machado, em que pede seja
solicitada ao Governo do Estado cópia do contrato de
empréstimo firmado entre o Governo e o BNDES que deu como
garantia as ações da CEMIG. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.944/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando Seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital
Municipal de Francisco Sã.
NQ 1.945/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital
Municipal de Montes Claros.
NQ 1.946/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
aquisição de mobiliário para o Hospital Municipal de Montes
Claros. (- Distribuídos á Comissão de Saúde e Ação Social.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Geraldo Nascimento, Clêuber Carneiro, Raul Lima
Neto e Carlos Pimenta.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dilzon Melo e Maria Olivia (2).
Oradores Inscritos

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

Deputados, senhores e senhoras da imprensa, gostaria de
fazer a leitura de um requerimento que queremos apresentar
nesta tarde. Queremos pedir á Mesa cue, se possivel. aprecie
este requerimento no menor espaço de tempo possivel. Seu
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teor éo seguinte:
- Lê requerimento em que solicita providências urgentes em

favor das Câmaras Municipais do Estado que estão ameaçadas
de redução do número de Vereadores. A justificação é a que
segue.

Justificação: Entendemos que somente através ce mudanças
na legislação eleitoral poderá ocorrer qualquer modificação
na composição das Câmaras Municipais. Os cidadãos que
disputaram o pleito eleitoral deste ano, concorrendo aos
cargos de vereadores, o fizeram baseados na legislação
vigente e não podem aceitar as modificações pretendidas
pelos Promotores Públicos, neste momento em que se preparam
para as diplomações e posses que ocorrerão no dia 1Q/1/97.
Entendemos, ainda, que somente uma modificação nas leis

orgânicas de cada município poderá determinar, para as
futuras eleições, uma mudança na composição político-
partidária de cada cidade.
A ALEMG não pode ficar omissa neste momento e deve usar

sua estrutura em favor dos nossos companheiros legisladores
municipais, por ter melhor estrutura e pela possibilidade de
mover uma ação única. abrangente para todo o Estado, em
defesa dos Vereadores."
Tenho em mãos recortes dos principais jornais de

circulação estadual - Estado de Minas" e "Hoje em Dia" -
nos quais a Promotoria Pública insiste na redução do número
de vereadores em algumas cidades do Estado. Historicamente,
dos três Poderes, o mais visado é o Poder Legislativo.
Entendemos aue é uma ingerência indevida e uma precipitação
da Promotoria Publica querer mudar a regra ao jogo das
eleições ás vésperas da posse dos futuros Prefeitos e
Vereadores. Em Montes Claros, cidade de 300 mil habitantes,
o Promotor insiste na redução de 21 Vereadores para 11. ISSO
tem causado grande preocupação nos Vereadores que.
legitimamente. venceram as eleições, tiveram o voto livre e
a expressão democrática do povo montesclarense e. agora.
estão ameaçados de não tomarem poss de não serem
diplomados na próxima quinta-feira.

Hoje, tive contato com alguns deles, que nos pediram para
que esta Assembléia venha interceder em favor desses
Vereadores e de todos os Vereadores do Estado que estão
ameaçados pelo Poder Judiciário.

Fica o nosso apelo, porque achamos que a ação desta Casa é
devida, é legitima, porque é em defesa da soberania do Poder
Legislativo. Já não basta o sacrifício e o massacre que este
Poder vem sofrendo de parte do Poder Executivo ao longo dos
últimos anos e das últimas décadas?
Nesta oportunidade, pedimos que o Presidente constitua e

promova, através ca assessoria jurídica. uma defesa ampla
das Câmaras Municipais ae todo o Estado. Entendemos oue
temos condições para isso e não podemos ficar omissos neste
momento importante, dando uma resposta aos nossos
companheiros Vereadores. Sabemos do valor ao Vereador.
porque iniciamos a nossa vida pública como tal, na Câmara
Municipal de Montes Claros, por três mandatos seguidos.



358

chegando mesmo a ocupar a Presidência daquela Casa.
Muitos são os Deputados que iniciaram sua vida pública

como Vereadores. Temos que dar essa resposta. Não podemos
ficar omissos, nem fazer ouvidos de mercador a este pedido.
Solicitamos providências através desse requerimento que
passo à Mesa, tornando público, através da imorensa, o nosso
posicionamento, porque corremos o risco de ver o Poder
Legislativo, mais uma vez, massacrado, humilhado por outro
Poder, que, historicamente, esteve também ao nosso lado, em
situação de desvantagem, ao compararmos com o todo-poderoso
Poder Executivo. Muito obrigado.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura do Relatório Final de Atividades da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais na 2 Sessão

Legislativa Ordinária da 13? Legislatura
O Deputado Rêmolo Alolse - (-Lê:)
A Mesa da Assemblêia, no exercício da competência que lhe
confere o inciso III do art. 80 dO Regimento Interno,
apresenta o relatório das atividades da Casa na 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 13? Legislatura.
1 - Apresentação
A atual sessão legislativa ordinária foi marcada por

desafios, aos Quais esta Assembléia deu resposta pronta e
eficaz.
O principal deles foi compatibilizar as necessidades de
contenção e redução de despesas públicas com as de
aprimoramento das condições para o exercício da
representação popular e dos serviços oferecidos á sociedade.
O periodo destacou-se ainda pela consolidação de conquistas

da sessão anterior.
A luz do Plano Plurianual de Ação Governamental 1996-1999,
procedeu-se à ava li ação de objetivos e metas da Casa, de
forma a adequá-los ao estágio de desenvolvimento já
conseguido, projetar novas ações e atender às exigências de
um tempo de realismo e estabilidade.
O prosseguimento do processo de parceria com a sociedade
aconteceu sob a forma de ciclos de debates, fóruns e
seminários. merecendo menção especial a multiplicação de
eventos promovidos no âmbito das Comissões. As audiências
públicas regionais foram, na presente sessão, objeto de
estudos, com a participação dos demais Poderes e da
sociedade, por meio das comissões de representação. para
conciliar as expectativas regionais com a realidade do
orçamento estadual.
Um fórum técnico trouxe-nos subsídios de diversas regiões

do Pais e até mesmo dos Estados Unidos da América para que
possamos construir um modelo próprio de oarticipaçãO do
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Legislativo e da comunidade no processo de formulação,
gestão e avaliação das políticas públicas.
A Assembléia de Minas teve um papel decisivo na criação cia
União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -,
entidade que congrega as 27 Assembléias Legislativas e os
1.054 Deputados Estaduais. Tendo à frente o Presidente
Agostinho Patrús, ela representa um marco na história dos
esforços para o fortalecimento da instituição parlamentar e
para a valorização dos parlamentos dos Estados.
Atenta a um novo paradigma de relações entre o Estado e a
sociedade, alicerçado na co-responsabilidade e na
colaboração, a Assembléia lançou as bases de um projeto de
compartilhamento de custos dos serviços colocados à
disposição dos membros do Poder, dos servidores e dos
cidadãos.
Os projetos oesenvolvidos durante a 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 13 Legislatura orientaram-se pelas diretrizes
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental
enfatizando-se a continuidade na execução de programas
fundamentais e a preocupação de perseguir os objetivos
permanentes do Poder.
2- A Atividade Institucional.
A atividade institucional compreende o trabalho de

elaboração legislativa e controle externo, desenvolvido no
âmbito do Plenário e das comissões; a ação da Mesa da
Assembléia no exercicio de sua competência regimental e as
diversas ações que tiveram como objeto o exercício da
cidadania.
2.1 - A Elaboração Legislativa e o Controle Externo
2.1.1 - Plenário
No Plenário da Assembléia a prática parlamentar se faz
visível, no exercício das funções de deliberar, fiscalizar e
promover a interlocução entre o Governo e a sociedade.
O avanço institucional experimentado por esta Casa
Legislativa no ano de 1996 fez-se sentir na intensa
movimentação vivida por ele como espaço privileglaao Co
diálogo entre o parlamento e os mais diversos segmentos cia
sociedade civil e como instância Onde foram apreciadas
inúmeras matérias de indiscutível relevância para o Estado.
no decorrer de 247 reuniões plenárias.
Na Sessão Legislativa que se encerra, tramitaram neste
Poder 1.819 proposições, sendo: 11 propostas de emenda a
Constituição. 11 projetos de lei complementar, 705 projetos
de lei, 11 projetos de resolução, 25 mensagens de veto. 8
mensagens. 1.032 requerimentos, 12 ofícios e 4
representações populares.
Das matérias apreciadas, merecem destaque, pela abrangéncia
de seus efeitos legais, projetos de lei oe autoria do
Executivo que tratam da reestruturação co Estado, além
daqueles que dispõem sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o orçamento anual. Destacam-se, ainda, a Proposta de
Emenda á Constituição ng 1/95. que altera o percentual da
receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e os projetos de lei numerados como se segue: flQ
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560/95. que dispõe sobre o controle da venda e do uso de
tiner cuja composição química contenha solvente; ng 486/95,

que proíbe a venda e uso de cigarro e bebidas alcoólicas nas
escolas da rede estadual e municipal de ensino: nQ 819/96,
que cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -;
813/96, que institui contribuição para complementar o
custeio da aposentadoria do servidor público estadual; ng
2.147/94, que contém o Código Sanitário do Estado: n
537/95, que cria o Programa Estadual de Conservação da Agua;
nç 252/95, que disciplina o exercício da pesca nos cursos
d'água do Estado: flQ 865/96. que dispõe sobre o uso, o
manejo e a conservação do solo agrícola; ng 971/96. que cria
o Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental - FIDA -
948/96, que cria o Fundo Estadual de Apoio à Indústria
Cinematográfica; ng 987/96, que dispõe sobre a organização
do Conseino Estadual de Turismo; ng 988/96, que dispõe sobre
o Piano Estadual de Turismo; ng 647/96. que autoriza a
alienação das ações da GASMIG: ng 729/96, que autoriza o
Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de
permissão, os serviços públicos que menciona; ng 469/95, que
dispõe sobre o Programa de Desligamento Voluntário - PDV -:
np 999/96, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer
critério e fórmula para a extinção das obrigações
crediticias para com a Fiat; ng 814/96, que institui o Fundo
Estadual de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST - ; ng 879/96, que altera a legislação tributária
do Estado. Entre os projetos de resolução apreciados pelo
Plenário, merecem destaque os Projetos de Resolução nos
872/96, que institui a contribuição previdenciãria no âmbito
da Secretaria da Assembléia Legislativa, e 866/96. que
institui o Programa de Desligamento Voluntário no âmbito da
Secretaria da Assembléia Legislativa. Destacamos, ainda, a
apreciação da Mensagem ng 97/96, q ue encaminria a prestação
de contas do Governador do Estado referente ao exercido de
1995.
2.1.2 - Comissões
Durante o ano de 1996, as comissões da Assembléia
confirmaram a sua vocação para espaço do debate político e
da interlocução com a sociedade civil e com os demais
Poderes do Estado.
Além cio trabalho diuturno das 14 comissões permanentes,
atuaram, durante o ano de 1996, 54 comissões temporárias,
entre as quais se destacam 3 comissões parlamentares de
inquérito, 4 comissões especiais para proceder a estudos e
31 comissões especiais para emitir parecer sobre
proposições.
No exercício do controle externo a cargo do Legislativo.
ressaltamos as CPIs para apurar denúncias contra a "Máfia do
Carvão', para proceder a estudos sobre o Valor Adicionado
Fiscal - VAF - e para investigar denúncias sobre a
existência de escravidão por dividas de trabalho no Norte de
Minas. Entre os estudos levados a cabo pelas comissões
especiais, registram-se, pela particular mportáncia. os
relativos à situação financeira do IPSEMG e às soluções para
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os problemas originados pela seca no vale do Jequitinhonha.
No âmbito da integração com a sociedade civil, as comissões
receberam 730 convidados, que trouxeram elementos para a
análise de proposições e discutiram, em audiências públicas.
temas de interesse ao Estado e da comunidade mineira. Entre
as várias questões examinadas nas comissões, todas aa maior
relevância, mencionamos especialmente aquelas atinentes à
proteção ao consumidor, proteção ao portador de transtorno
mental, seguro-saúde, combate à dengue no Estado, condições
nutricioriais da população, arrendamento de terras públicas a
empresas reflorestadoras. situação ambiental da bacia do rio
Doce, impactos sociais e ambientais da construção de
barragens, inspeção sanitária de alimentos de origem animal,
si t uação atual da ciência e tecnologia no Estado, projeto de
incubadoras de empresas, situação da mulher. situação do
índio, segurança pública. sistema carcerário, denúncias de
abusos policiais, situação do turismo no Estado, ensino
superior em Minas Gerais, transporte ferroviário
metropolitano de passageiros, conservação e segurança das
rodovias, contratos escolares, sistema estadual de geologia
e mineração, proposta de orivatização Co CREDIREAL. serviços
de TV a cabo.
As comissões deslocaram-se ainda pelas diversas regiões do
Estado, em sete visitas destinadas à verificação, 'in loco",
de situações de interesse das comunidades.
No âmbito das comissões, no exercício de sua função como

órgão opinativo e deliberativo do processo de legislar,
foram emitidos cerca de 2.400 pareceres, apreciadas
conclusivamente 2.386 proposições e aprovados 10 relatórios.
2.2 - Mesa da Assembléia
Coube á Mesa da Assembléia levar a cabo um vasto conjunto
de realizações inerentes ao papel regimental ae comissão
diretiva dos trabalhos da Casa.
Entre as resoluções oriundas do exercício de sua
iniciativa, destacam-se as que instituíram o Programa de
Desligamento Voluntário - PDV - e a contribuição
previdenciária de aposentadoria no âmbito da Secretaria Ca
Assembléia. Mencionem-se ainda as resoluções oor meio das
quais foram alterados dispositivos do Regimento Interno.
Cabe também especial referência ao anteoroleto do novo
Regimento, como decorrência dos trabalhos de comissão
instituída pela Mesa para esse fim.
Entre as principais deliberações, sooressaem as
Deliberações ngs 1.283/96. que estabeleceu os requisitos
para exercício de função gratificada; 1.284/96, que dispôs
sobre o Conselho Consultivo Escolar; 1.311/96, q ue definiu
critérios para o apoio da Secretaria às atividades das
Comissões Permanentes e Temocrárias e aos projetos
institucionais; 1.312/96. que incluiu representante dos
servidores inativos na composição do Conselho de
Administração de Pessoal: 1.316 e 1.317/96. que dispõem.
respectivamente, sobre o desenvolvimento do servidor e a
avaliação de desempenho; 1.322/96, que dis'-õe sobre licença
por adoção de filho; 1.333/96. que dispõe sre programas de
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cursos e atividades da Escola do Legislativo; e 1.344/96,
que regulamentou o Programa de Desligamento Voluntário -
PDV.
A contenção e a redução das despesas públicas foram objeto

de duas decisões da Mesa: a que determinou a reavaliação dos
contratos mantidos pela Casa, das licitações em curso e das
previstas: e a que determinou a análise e a implementação
das medidas necessárias à implantação do compartilhamento de
custos dos serviços colocados à disposição dos membros do
Poder, dos servidores e dos cidadãos. Entre as decisões da
Mesa, merecem ainda um especial realce: a que aprovou
a l ter ações na dinâmica das reuniões com as comissões de
representação eleitas em audiências públicas regionais: a
que aprovou a realização, pela Assembléia Legislativa, de
evento comemorativo dos 100 anos de Belo Horizonte; e a que
deu aprovação á proposta de criação do Centro de Memória do
Poder Legislativo. Destaque-se, ainda, a atuação da Mesa na
autorização da programação de fõruns técnicos e seminários
legislativos.
2.3 - Atividades institucionais para o Exercido oa

Cidadania
Entre os objetivos e as metas inseridos pela Assembléia no
Plano Plurianual de Ação Governamental, ocupa lugar
privilegiado um programa de integração do Legislativo com a
sociedade. Segundo essas diretrizes, foi desenvolvido um
extenso rol de atividades visando multiplicar as ocasiões
para o pleno exercício da cidadania.
De tais ações, algumas se deram no espaço da Assembléia de
Minas, trazendo a população para conhecê-la melhor. Em
outras, a instituição se fez itinerante, buscando encontrar-
se com as comunidades regionais onde elas vivem.
Entre as primeiras, destacamos eventos como seminários
legislativos, fóruns técnicos e ciclos de debates, além do
Programa Educação para a Cicadania. que, por meio dos
projetos Cidadão Mirim, voltado para o primeiro grau de
escolaridade, Caminhos para a Democracia, para o segundo
grau, e Jornada Universitária, para o terceiro grau, trouxe
milhares de estudantes para conhecer de perto o
funcionamento do Poder.
Entre as segundas, ressaltamos o acompanhamento dos

desdobramentos das audiências públicas regionais realizadas
em 1995, as visitas das comissões para verificar. "in lodo.
situações de relevância para as comunidades, e os estudos
para a interiorização dos seminários legislativos.
O parlamento mineiro buscou, ainda, estreitar os vínculos
com a sociedade por meio da resposta a consultas pelo Centro
de Atendimento ao Cidadão, mediante publicações como o 4
número dos Cadernos da Escola do Legislativo, o volume
Participação Política, da coleção "Passo a Passo, e a
Revista do Legislativo. Este foi o ano da consolidação da

TVL - Canal 40, que fez seu primeiro aniversário. A produção
e a distribuição de programas diários com o titulo
Assembléia Informa" para emissoras de rádio e televisão da
Capital e do interior levaram ao conhecimento de nosso povo
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o trabalho da instituição e dos parlamentares. Comunicação,
Imprensa e Poder Público" foi o tema de encontros de debates
oferecidos aos Deputados.
As atividades institucionais foram desenvolvidas com a
participação de entidades da sociedade civil, escolas e
universidades e, Quase sempre, em parceria com instituições
públicas ou privadas.
Foi dada continuidade ao intercâmbio com a National

Conference of State Legislature - NCSL - com a presença ca
Assembléia de Minas no encontro anual ocorrido em julno de
1996. nos Estados Unidos.
Foi ainda intensificado o intercâmbio com entidades de
ensino e pesquisa, a exemplo da UFMG, com a celebração de
convênios visando à integração entre as atividades acadêmica
e política.
3 - Secretaria da Assembléia
No ano de 1996, a Secretaria da Assembléia garantiu a
prestação de apoio técnico, logístico e operacional ao
cumprimento das diretrizes traçadas pela Mesa, destacando-se
as seguintes ações desenvolvidas segundo os programas
constantes do Plano Plurianual ce Ação Governamental 1996-
1999.
3.1 - Programa de Desenvolvimento Institucional - PRODIN
Sob supervisão da Mesa, com avaliação regular do desempenho
institucional: a) planejamento de seminários, fóruns
técnicos, simpósios e ciclos de debates: e b) alteração da
filosofia de administração dos Sistemas de Informação da
Casa e consequente descentralização dos serviços
informatizados.
3.2 - Programa de Integração Legislativo/Sociedade - PROINT
Entre as várias ações desenvolvidas para incrementar as
relações entre o Legislativo e a sociedade, devem-se
mencionar especialmente: a) a elaboração de relatório de
acompanhamento da inclusão das propostas das audiências
públicas regionais no orçamento de 1996. em parceria com a
SEPLAN; b) o apoio á realização de seminários legislativos,
ciclos de debates e fóruns técnicos; c) a implantação da
nome page" da Assembléia na Internet; d) a implantação do
endereço eletrônico dos Deputados na Internet; e) a
participação na INFORUSO/96 para divulgação dos acervos de
dados informatizados da Assembléia, dis poníveis ao cidadão.
3.3 - Programa ce Modernização Administrativa - PROMOR
Com o objetivo de modernização, racionalização
administrativa e -edução de custos, foram implementadas as
seguintes medidas a) informatização oe rotinas relativas ao
processo legislativo; ti) fusão Ou eliminação de publicações
informativas: c) criação da livraria do Legislativo, com o
compartilhamento de custo das publicações: di lançamento do
Centro de Memória Política de Minas e implantação do Banco
de Fotografias - BANFOTO -; e) consolidação do Banco de
Informações Jornalísticas.
3.4 - Programa de Desenvolvimento de Métodos e Técnicas
Legislativas - PROTEC
Os esforços para atingir os otieiivos co programa



364

desenvolveram-se em três direções: aprimoramento
procedimental do processo legislativo; desenvolvimento de
meios para maximizar a oferta á sociedade de informação
sobre a atuação legislativa; e incremento da integração
entre órgãos assessores e a atividade político-parlamentar.
Destacam-se: a) apoio técnico à elaboração do anteprojeto de
revisão do Regimento Interno; b) encaminhamento de pautas e
editais de convocação das reuniões de Plenário aos gabinetes
parlamentares e a outros setores da Casa, por meio do
correio eletrônico e do sistema de circulação de textos; c)
substituição dos livros de registro de recebimento de
proposições por recursos informatizados; d) controle
informatizado de registro de presença dos De putados; e)
controle e redução do número de avulsos de proposições; f)
desenvolvimento e imiantação do Sistema de Apoio às
Atividades Parlamentares - SISAP 3.0 -; g) desenvolvimento
do Projeto Legis, visando á unificação de zoaas as bases de
dados existentes no processo legislativo: ) implantação do
sistema de protocolo da Secretaria-Geral da Mesa; i)
desenvolvimento de sistema para suporte informatizado à
análise do orçamento do Estado para 1997; j) elaboração do
Glossário de Termos Parlamentares" e sua disponibilização
pela Internet.
3.5 - Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos -

PROMAN
Foram desenvolvidos programas de capacitação e

aperfeiçoamento dos recursos humanos da Assembléia, bem como
iniciativas para promover maior integração e cooperação
entre os quadros funcionais. Nesse conjunto, destacam-se: a)
realização de processos seletivos para admissão no Banco de
Desenvolvimento do Servidor; b) realização de seleções
especificas destinadas ao preenchimento de funções de
gerenciamento e assessoramento; c) programa de prevenção co
'stress; d) Programa de Reflexão sobre a Aposentadoria: e)
estudos para subsidiar deliberação de reformulação da
carreira; d) treinamento para acesso á Internet nos
gabinetes parlamentares; e) treinamento de 880 servidores
para o uso dos diversos aplicativos de informática
utilizados na Casa: f) realização de cursos de
aperfeiçoamento ou de extensão sobre temas como MERCOSUL.
análise de políticas públicas, formação política, Regimento
Interno, técnica legislativa e procedimentos regimentais; g)
apoio à participação de servidores em congressos,
seminários, encontros, cursos de pós-graduação. com  ênfase
no atendimento de necessidades técnicas e institucionais
específicas.
3.6 - Programa de Desenvolvimento da Qualidade e da
Produtividade - PRODUT
Foram efetivados, entre outros, os seguintes estudos para a
consolidação ao sistema de aferição da qualidade dos
serviços e da produtividade dos servidores da Assembléia: a)
estudos preliminares pa ra verificar a viaiiidaoe de novos
programas de cuaHdade e obtenção do certificado ISO 9000:
b) avaliação ce desempenho dos servidores: c) readequação
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das estruturas funcionais da Casa.
3.7 - Programa de Representação Política - PROREP
A comunicação efetiva do Legislativo Estadual e de seus
membros com lideranças municipais e regionais e organismos
de atuação em âmbito nacional. para a troca de informações
sobre as atividades da instituição e para a coleta de
elementos que possam enriquecer e aperfeiçoar o trabalho dos
Deputados e a atuação co Poder na oinámica social. foi
objeto das seguintes iniciativas: a) intercâmbio com Câmaras
Municipais para a prestação de informações sobre a dinâmica
do processo legislativo; b) participação no Primeiro
Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo -
ENIAL/96 -; c) suporte á realização de ciclo de debates
precedido de pesquisa sobre a legislação e a jurisprudência
relativas ao Direito Eleitoral e, especificamente, às
eleições municipais de 1996; d) elaboração de quatro volumes
da série de publicações Eleições Municipais/96 e Partidos
Políticos"; e) suporte â realização de Ciclo de debates e
reunião com os novos municipios sobre temas referentes à sua
instalação, organização e funcionamento: f) desenvolvimento
do Projeto A Assembléia Vai ás Câmaras Municipais.
Sala cas Reuniões. 17 de dezembro de 1996.
Rêmolo Aloise
* - Os referidos quadros foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 18/12/96.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.
O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, em vista da

leitura do relatório das atividades cia 2 Sessão Ordinária
da 13 Legislatura, eu. na condição de lg-Secretário desta
Casa, ao iniciar os trabalhos e colocando-me como Deputado
àquela 12-Secretaria. e hoje, terminando, praticamente, o
nosso mandato. Quero externar aos amigos desta Casa os mais
profundos agradecimentos por me terem colocado num lugar de
tão grance desta que, que ê a 1-Secretaria. Tentei fazer as
coisas da melhor maneira possível. Tentei cumprir, por dever
de oficio, as atribuições que a mim foram delegadas. Se não
as cumpri de maneira melhor, foi porque as dificuldades, ás
vezes, nos levaram a não fazê-lo. E. ao encerrar essas
palavras, quero deixar a todos os colegas o meu muito
obrigado pela maneira como me trataram. Deixo a 1-
Secretaria com a certeza de ter cumprido meu dever de
oficio. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orado.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidénca va 4 designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 29/96. Pelo PSDB: efetivos - Deputados
Ajalmar Silva. Ailton Vilela, Arnaldo Canarinno e José
Bonifácio; suplentes - Deputados José Maria Barros, Simão
Pedro Toleco, Maria Olivia e Hely Tarqüinio: pelo PPB:
efetivos - Deputados Alberto Pinto Coelho e Dimas Rodrigues;
suplentes - Deputados Glycon Terra Pinto e António Genaro;
pelo PFL: efetivos - Deputados Djalma Diniz e Sebastião
Costa; suplentes - Deputados Jorge Hannas e Clêuber
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Carneiro; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio Andrade e
Antônio Roberto; suplentes - Deputados Anderson Aclauto e
Geraldo Rezende; pelo PT: efetivos - Deputados Marcos
Helênio e Ivo José; suplentes - Deputados Gilmar Machado e
Anivaldo Coelho; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da
Silveira Júnior; suplente - Deputado Alvaro Antônio; pelo PL
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado

Ronaldo Vasconcellos: pelo PTB: efetivo - Dilzon Melo;
Suplente - Paulo Scnettino Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrüs) - A
Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 30/96.
Pelo PSDB: efetivos - Deputados Miguel Martini. João Leite,
Simão Pedro Toledo e Hely Tarqüinio; suplentes - Deputados
José Maria Barros. Elbe Brandão, Maria Olivia e Arnaldo
Penna: pelo PPB: efetivos - Deputados Dimas Rodrigues e Gil
Pereira; suplentes - Deputados Raul Lima Neto e Clycon Terra
Pinto: pelo PFL: efetivos - Deputados Bilac Pinto e
Sebastião Navarro Vieira: suplentes - Deputados Paulo Piau e
Jairo Ataide; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio
Roberto e José Henrique: suplentes - Deputados Geraldo
Rezende e Antônio Andrade; pelo PT: efetivos - Deputados
Maria José Haueisen e Durval Angelo: suplentes - Deputados
Gilmar Machado e Marcos Helênio; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado José Braga;
pelo PL: efetivo - Deputado Olinto Godinho: suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - De putado Paulo
Schettino: suplente - Deputado Dilzon Melo. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas oe)os Deputados Maria Olivia(2) -
falecimento do Sr. Alonso Antônio de Castro e da Sra. Maria
Angélica Ferreira de Castro nesta Capital; e Dilzon Melo -
falecimento da Sra. Hermelinda Toledo em Pouso Alegre
(Ciente. Oficie-se).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Dep utado Carlos Pimenta,
em que solicita a esta Presidência e á Mesa Diretora
providências necessárias e urgentes em favor das Câmaras
Municipais de todo o Estado, que estão ameaçadas de terem
reduzido o número de seus Vereadores. Ciente. A Mesa da
Assembléia para parecer.
Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, em que
solicita a Inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei ng
682/96. de sua autoria, que dispõe sobre a instalação e o
uso de aparelho eliminador de ar para líquidos em tubulação.
A Presidência defere o requerimento em conformidade com O

inciso XVI do art. 244.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 1 040 /96, do Governador Co
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Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que
especifica ao Municipio de Bueno Brandão; 919/96. do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
continuidade de percepção de remuneração de cargo de
provimento em comissão por servidor afastado nas condições
que menciona; 829/96. do Deputado Bonifácio Mourão, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e
próprio público do Estado; 693/96, co Deputado Marcos
Helênio, que proi pe a restrição do acesso de pessoas a
edificios por discriminação de raça, cor, sexo ou condição
social 685/96. do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre
o financiamento de equipamento corretivo para portador de
deficiência (A sanção.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos cos De putados Raul Lima Neto e
Clêuber Carneiro, solicitando, respectivamente. tramitação
em regime de urgência para as Propostas de Emenda á
Constituição ngs 29 e 30/96 (Cumpra-se.).

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei nQ 1.025/96, em virtude
de sua apreciação em reunião extraordinária realizada hoje,
Dela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
flQ 1.039/96, co Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de Crédito com a União, para o
fim que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela cor.t-itucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 a 7, que ap-senta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 7, da Comissão de Justiça, e com as Emendas
nQs 8 a 10, aue apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
Projeto á Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação cas Emendas ngs 16 na forma da Subemenda ng
1; 17, que apresenta; pela rejeição das Emendas ngs 13 a 15
e pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 e 12. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
votação destacada para as Emendas nos 14 e 15 ao Projeto de
Lei ng 1.039/96. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Sras.

De putadas, Srs Deputados, imorensa, demais pessoas
presentes nas galerias, vamos, daqui a pouco, votar um dos
projetos mais importantes deste final de periodo
legislativo. E, mais uma vez, queremos deixar registrado, em
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nome da Bancada do PT, que já não é possível continuarmos
aprovando projetos dessa natureza, um projeto de
renegociação da dívida no valor de R$11.000.000.000,00, com
um tempo mínimo para debate e discussão. O Governo do Estado
assinou um protocolo com o Governo Federal no dia lQ/10/96.
Passou o mês inteiro de outubro sem enviar o projeto. Passou
o mês inteiro de novembro, e só o enviou a esta Casa no
final do mês, mesmo já sabendo Quais seriam os itens e os
critérios que deveriam constar em um projeto de lei, no mês
de outubro, fazendo com que tivéssemos uni processo de
votação prejudicado. Os técnicos õa Secretaria da Fazenda
passaram seis meses analisando o projeto, para que o Governo
pudesse assinar o protocolo. Depois, tiveram mais dois
meses, totalizando oito meses. Depois, eles o mandaram para
cá, para ser votado em, apenas. 15 dias.

Já não podemos conviver com essa prática. Já dizíamos, na
legislatura passada - e continuamos afirmando nesta
legislatura -, que o processo de endividamento deste Estado
chegaria, em determinado momento, a uma situação de não-
governabilidade. E isso ficou provado agora. O Governo
mandou o projeto para alongar o perfil da divida; só no caso
da divida mobiliária, seriam mais de R$6.000.000.000,00.
Somando as demais dividas, como as da MGI, as da Aros e os
empréstimos que fizemos no ano passado, para pagamento oo
13g salário, daria em torno de R$9.000.000.000,00. Para a
reestruturação do sistema financeiro, foram mais
R$2.500.000.000,00. Não podemos discutir isso como se fosse
algo muito simples, porque os mineiros levarão 30 anos para
pagar essa divida, sem contar as novas, que estarão sendo
feitas, sem que possamos ter um aprofundamento da sua
repercussão. Já sabemos que estaremos comorometendo de 13% a
15% do nosso orçamento com o pagamento da divida,
penalizando, mais uma vez, os investimentos e a melhoria das
condições de trabalho e de vida dos nossos servidores.
Além disso, conseguimos aperfeiçoar algumas coisas nesse

projeto, porque não era possível perder o controle da
política de abastecimento. Conseguimos, por meio de uma
emenda, manter a política de abastecimento sob o controle do
Estado. A mesma coisa ocorre com os pequenos produtores, por
meio do Mercado Livre do Produtor, conhecido popularmente
como "pedra'. Além disso, era fundamental, e conseguimos
modificar outro ponto, pois o Governo Queria, além dos
imóveis e bens que ele já colocava no projeto, uma carta em
branco para negociar outros bens. Com a modificação feita,
que pretendemos aperfeiçoar no 2Q turno, se quiser entregar
outros bens do patrimônio público, o Governo terá que
consultar a Assembléia, porque já não podemos assistir a
essa entrega.
Já fizemos o destaque da Emenda ng 14 e faremos também O

da ng 15, que se refere ao BDMG. A primeira refere-se ao
BEMGE, e queremos dizer que discordamos da privatização
desse Banco. Estaremos votando contrariamente, porque temos
uma concepção diferente, de que é possível manter o sistema
financeiro ao Estado para atender ás questões sociais, com
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políticas agrícolas e habitacionais definidas. E exatamente
por isso que discordamos. Além do mais, temos, ainda, as
dúvidas levantadas pelo atual Presidente do Banco. Dr. José
Afonso Bicalho, de que houve empréstimos duvidosos,
principalmente no segundo semestre de 1994. Não podemos
fazer essas vendas. No caso do BDMC, quando do
encaminhamento da votação, nós nos estaremos posicionando
melhor. O BDMG já não será um Banco, mas uma agência, que
vai ser definida, no futuro, pelo Conselho Monetário
Nacional. E Minas Gerais abrindo mão das suas prerrogativas,
das suas definições políticas. E estaremos de joelhos.
esperando que o Governo Federal defina como será essa
agência, deixando o BDMG de existir.
Discordamos dessa concepção, porque Minas Gerais sempre se

pautou pela independência e luta pela liberdade. Foi assim
com os nossos ante passados, que se levantaram contra a Coroa
Portuguesa, e nós lutamos porque queriam levar as nossas
riquezas. Lutamos contra a entrega do nosso património.
Em outros momentos, levantamos a voz pela liberdade, e

este Estado é conhecido pela sua tradição de luta e
resistência. Infelizmente, o que estaremos fazendo na
questão do BEMGE e outros é exatamente abrindo mão do nosso
patrimônio, da nossa tradição de luta e nos colocando de
cabeça baixa, curvados, diante do Governo Federal, para que
ele faça o que quer. Mas vamos continuar, podem nos
intitular do que quiserem, de dinossauros, de qualquer
coisa, de qualquer outro elemento prê-histõrico, vamos
resistir enquanto tivermos voz, vamos colocar nossa posição
contrária à entrega do património público do povo de Minas
Gerais.

Essa é a posição da Bancada cio PT, a qual queremos deixar
clara. Não podemos assistir passivos á entrega do
patrimônio, sem que haja reação. A reação existe, e. em
algum dia, a história fará justiça àqueles que levantaram a
voz contra a entrega do patrimônio do povo de Minas Gerais,
como já ocorreu em outros momentos da nossa história. Muito
obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Em
votaç:. o projeto, salvo emencas e Õestaues. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder á verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 27 Deputados; votaram
contra 3 De putados: encontram-se em reunião de comissão 8
Deputados, sendo computada a presença deste presidente. Está
a p rovado o projeto. salvo emendas e ciestaaues.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Em votação.
as Emencas nps a 10 e 16, na forma cas suPemendas que
receberam c rip 1, e a Emenda nç 17, as quais receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
virtude da aprovação das Emendas nQs 3 e 10, ficam
prejudicas as Emendas ngs 11 e 12.

Questão de Ordem
Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de

conhecer o teor da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário

que proceda à leitura da Emenda ng 13.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Lê a Emenda

no 13.)
- A emenda lida pelo Sr. Secretário é a publicada na edição

do dia 12/12/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 13, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda ng 14, destacada, que recebeu, também, parecer pela
rejeição.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores e senhoras da imprensa, gostaria de
fazer a leitura de um requerimento que queremos apresentar
nesta tarde. Queremos pedir à Mesa que, se possível, aprecie
este requerimento no menor espaço de tempo possível. Seu
teor é o seguinte:

- Lê requerimento em que solicita providências urgentes em
favor das Câmaras Municipais do Estado que estão ameaçadas
de redução do número de Vereadores. A justificação é a que
segue.

Justificação: Entendemos que somente através de mudanças
na legislação eleitoral poderá ocorrer qualquer modificação
na composição das Câmaras Municipais. Os cidadãos que
disputaram o pleito eleitoral deste ano, concorrendo aos
cargos de vereadores, o fizeram baseados na legislação
vigente e não podem aceitar as modificações pretendidas
pelos Promotores Públicos, neste momento em que se preparam
para as diplomações e posses que ocorrerão no dia 1Q/1/97.
Entendemos, ainda, que somente uma modificação nas leis

orgânicas de cada município poderá determinar, para as
futuras eleições, uma mudança na composição político-
part i dária de cada cidade.
A ALEMG não pode ficar omissa neste momento e deve usar

sua estrutura em favor dos nossos companheiros legisladores
municipais, por ter melhor estrutura e pela possibilidade de
mover uma ação única, abrangente para todo o Estado, em
defesa dos Vereadores."
Tenho em mãos recortes dos principais jornais de

circulação estadual - "Estado de Minas" e "Hoje em Dia" -
nos quais a Promotoria Pública insiste na redução do número
de vereadores em algumas cidades do Estado. Historicamente,
dos três Poderes, o mais visado é o Poder Legislativo.
Entendemos que é uma ingerência indevida e uma precipitação
da Promotoria Púb l ica querer mudar a regra do jogo das
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eleições às vésperas da posse dos futuros Prefeitos e
Vereadores. Em Montes Claros, cidade de 300 mil habitantes,
o Promotor insiste na redução de 21 Vereadores para 11. Isso
tem causado grande preocupação nos Vereadores que,
legitimamente. venceram as eleições, tiveram o voto livre e
a expressão democrática do povo montesclarense e. agora,
estão ameaçados de não tomarem posse, de não serem
diplomados na próxima quinta-feira.
Hoje, tive contato com alguns deles, que nos pediram para

que esta Assembléia venha interceder em favor desses
Vereadores e de todos os Vereadores do Estado que estão
ameaçados pelo Poder Judiciário.

Fica o nosso apelo, porque achamos que a ação desta Casa é
devida, é legitima, porque é em defesa da soberania do Poqer
Legislativo. Já não casta o sacrificio e o massacre que este
Poder vem sofrendo de parte do Poder Executivo ao longo dos
últimos anos e das últimas décadas?
Nesta oportunidade, pedimos que o Presidente constitua e

promova, através da assessoria juridica, uma defesa ampla
das Câmaras Municipais de todo o Estado. Entendemos que
temos cond i ções para isso e não podemos ficar omissos neste
momento importante, dando uma resposta aos nossos
companheiros Vereadores. Sabemos do valor do Vereador,
porque iniciamos a nossa vida pública como tal, na Câmara
Municipal de Montes Claros, por três mandatos seguidos,
chegando mesmo a ocupar a Presidência daquela Casa.
Muitos são os Deputados que iniciaram sua vida pública

como Vereadores. Temos Que dar essa res posta. Não podemos
ficar omissos, nem fazer ouvidos de mercacor a este pedido.
Solicitamos providências através desse requerimento que
oasso á Mesa, tornando público, através da imprensa, o nosso
Dosicionamento. porque corremos o risco de ver o Poder
Legislativo, mais uma vez, massacrado, humilhado por outro
Poder, que, historicamente, esteve também ao nosso lado, em
situação de desvantagem, ao compararmos com o todo-poderoso
Poder Executivo. Muito obrigado.
O Deputado Rêmolo Aloise* — Sr. Presidente, em vista da

leitura do relatório das atividades da 2a Sessão Ordinária
da 13a Legislatura, eu, na condição de 1 Q-Secretário cesta
Casa, ao iniciar os trabalhos e colocando-me como Deoutado
àquela la-Secretaria, e hoje, terminando, praticamente. O
nosso mandato, quero externar aos amigos desta Casa os mais
profundos agradecimentos por me terem colocado num lugar de
tão grande destaque, que é a la-Secretaria. Tentei fazer as
coisas da melhor maneira possível. Tentei cumprir, por dever
de oficio, as atribuições que a mim foram delegadas. Se não
as cumpri de maneira melhor, foi porque as dificuldades, às
vezes, nos levaram a não fazê-lo. E. ao encerrar essas
palavras, quero deixar a todos os colegas o meu muito
obrigado pela maneira como me trataram. Deixo a ia-
Secretaria com a certeza de ter cumprido meu dever de
ofício. Muito obrigado.

* — Sem revisão do orador.
0 Deputado Gilmar Machado — Sr. Presidente. Sras.
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Deputadas, Srs. Deputados. imprensa, demais pessoas
presentes nas galerias, vamos, daqui a pouco, votar um dos
projetos mais importantes deste final de período
legislativo. E, mais uma vez, queremos deixar registrado, em
nome da bancada do PT, que já não é possível continuarmos
aprovando projetos dessa natureza, um projeto de
renegociação da divida no valor de R$11.000.000.000,00, com
um tempo mínimo para debate e discussão. O Governo do Estado
assinou um protocolo com o Governo Federal no dia lg/10/96.
Passou o mês inteiro de outubro sem enviar o projeto. Passou
o mês inteiro de novembro, e s6 o enviou a esta Casa no
final do mês, mesmo já sabendo quais seriam os itens e os
critérios que deveriam constar em uni projeto de lei, no mês
de outubro, fazendo com que tivéssemos um processo de
votação prejudicado. Os técnicos da Secretaria da Fazenda
passaram seis meses analisando o projeto, para que o Governo
pudesse assinar o protocolo. Depois, tiveram mais dois
meses, totalizando Oito meses. Depois, eles o mandaram para
cá, para ser votado em, apenas. 15 dias.

Já não podemos conviver com essa prática. Já dizíamos, na
legislatura passada - e continuamos afirmando nesta
legislatura -. que o processo de endividamento deste Estado
chegaria, em determinado momento, a uma situação de não-
governabilidade. E isso ficou provado agora. O Governo
mandou o projeto para alongar o perfil da divida; só no caso
da divida mobiliária, seriam mais de R$6.000.000.000,00.
Somando as demais dividas, como as da MGI, as da Aros e os
empréstimos que fizemos no ano passado, para pagamento do
13Q salário, daria em torno de R$9.000.000.000.00. Para a
reestruturação do sistema financeiro, foram mais
R$2.500.000.000.00. Não podemos discutir isso como se fosse
algo muito simples, porque os mineiros levarão 30 anos para
pagar essa divida, sem contar as novas, que estarão sendo
feitas, sem que possamos ter um aprofundamento da sua
repercussão. Já sabemos que estaremos comprometendo de 13% a
15% do nosso orçamento com o pagamento da divida.
penalizando, mais uma vez, os investimentos e a melhoria das
condições de trabalho e de vida dos nossos servidores.
Além disso, conseguimos aperfeiçoar algumas coisas nesse

projeto, porque não era possível perder o controle da
política de abastecimento. Conseguimos, por meio de uma
emenda, manter a política de abastecimento sob o controle do
Estado. A mesma coisa ocorre com os pequenos produtores, por
meio do Mercado Livre do Produtor, conhecido popularmente
como pedra. Além disso, era fundamental, e conseguimos
modificar outro ponto, pois o Governo queria, além dos
imóveis e bens que ele já colocava no projeto, uma carta em
branco para negociar outros bens. Com a modificação feita,
que pretendemos aperfeiçoar no 2Q turno, se quiser entregar
outros bens do patrimônio público, o Governo terá Que
consultar a Assembléia, porque já não podemos assistir a
essa entrega.
Já fizemos o destaque da Emenda ng 14 e faremos também c

da nQ 15. aue se refere ao BDMG. A primeira refere-se ac



e'

Z1

BEMGE, e queremos dizer que discordamos da privatização
desse Banco. Estaremos votando contrariamente, porque temos
uma concepção diferente, de que é cossivel manter o sistema
financeiro do Estaco para atender às questões sociais. com
políticas agricolas e habitacionais definidas. E exatamente
por isso que discordamos. Além do mais, temos, ainda, as
dúvidas levantadas pelo atual Presidente do Banco, Dr. José
Afonso Bicalho, de que houve empréstimos duvidosos,
principalmente no segundo semestre de 1994. Não podemos
fazer essas vendas. No caso do BDMG. quando do
encaminhamento ca votação, nós nos estaremos posicionando
melhor. O BDMG já não será um Banco, mas uma agência, que
vai ser definida, no futuro, pelo Conselho Monetário
Nacional. E Minas Gerais abrindo mão das suas prerrogativas,
das suas definições políticas. E estaremos de joelhos,
esperando que o Governo Federal defina como será essa
agência, deixando o BDMG de existir.

Discordamos dessa concepção, porque Minas Gerais sempre se
pautou pela independência e luta pela liberdade. Foi assim
com os nossos antepassados, que se levantaram contra a Coroa
portuguesa, e nós lutamos porque queriam levar as nossas
riquezas. Lutamos contra a entrega do nosso patrimônio.
Em outros momentos, levantamos a voz pela liberdade, e

este Estado é conhecido pela sua tradição de luta e
resistência. Infelizmente, o que estaremos fazendo na
questão do BEMGE e outros é exatamente abrindo mão do nosso
patrimônio, da nossa tradição ae luta e nos colocando de
cabeça baixa, curvados, diante do Governo Federal, para que
ele f aça o que quer. Mas vamos continuar, podem nos
intitular do Que Quiserem, de dinossauros, de qualquer
coisa, de qualquer outro elemento pré-histórico. vamos
resistir enquanto tivermos voz, vamos colocar nossa posição
contrária à entrega do patrimônio público do povo de Minas
Gerais.

Essa é a posição ca Bancada do PT, a qual queremos deixa'
clara. Não podemos assistir passivos à entrega cc
patrimônio, sem que haja reação. A reação existe, e, em
algum dia, a história fará justiça àqueles que levantaram a
voz contra a entrega do patrimônio do povo de Minas Gerais.
como já ocorreu em outros momentos da nossa história. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputados, retorno á tribuna para encaminhar, agora de forma
destacada, a Emenda ng 14. Nosso objetivo, com relação a
essa emenda, é que o BEMGE fique fora da relação das
empresas que são dadas como garantia para a renegociação da
divida. O nosso objetivo é que o BEMGE saia da lista e que
oossamos ter uma reestruturação do sistema financeiro do
stado, e, ao mesmo tempo, possamos fazer todos os
evantamentos necessàrios, a fim de verificar quais foram os
ceriodos em Que O Banco foi deficitário.

No Governo passado. o BEMGE vinha dando 1ucro. De dois
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anos para cá, ele começou a ter problemas, começou a
apresentar rombos, a apresentar déficit. Nós temos de saber
por que isso está ocorrendo. Entendemos ser necessário que
tenhamos uma política diferenciada para o setor, fazendo com
que, de fato, o Banco tenha uma função diferenciada, apesar
de o Secretário João Heraldo achar que não mais existe a
função social. Essa função ainda existe, na minha concepção.
Não mais podemos aqui ficar à mercê dos créditos ocultos.
Não podemos mais ficar, nesta Assembléia, votando com base
em passivos ocultos. Precisamos de ter as coisas muito
claras e transparentes. O que desejamos, nesse projeto, é
clareza e transparência para enxergarmos a real situação do
BEMGE, para sabermos qual deverá ser seu destino. Não
podemos fazer a sua entrega. vamos fazer mais um empréstimo
de RS220.000.000.00, que o Presidente não sabia para quê.
Segundo ele, era para resolver o problema da MGI, mas, para
isso, já existem R$175.000.000.000.00. Dizia que o
empréstimo seria para resolver o problema da AÇOMINÂS, mas,
para ela, já existe um empréstimo para resolver o problema
das ações. Depois, ele diz que seria para cobrir o passivo
oculto ou créditos mal dados. Não podemos aceitar aue o povo
de Minas pague a conta de pessoas que tomam o dinheiro
emprestado e não têm como devolvê-lo, pois o povo tem que
pagar pesado e os servidores ficarem sem reajuste, para que
alguns ganhem. E nada acontece, porque ninguém vai apurar.
Pega-se o dinheiro, sem garantia. Não é responsável quem
emprestou nem é punido quem lançou mão do recurso
indevidamente sem ter como pagá-lo. Ai, todos nós. mineiros.
nos reunimos para pagar a conta. Discordamos dessa lógica e
vamos votar contra. Votaremos a favor da emenda porque eia
nos permite fazer com que o BEMGE permaneça. Espero que
possamos trabalhar em um processo transparente e claro, para
que o Banco, de fato, volte a cumprir sua finalidade de
atenção ao conjunto da população do Estado de Minas Gerais.
E por isso que a nossa Bancada diz, mais uma vez, que não

podemos. O Tribunal de Contas nos mandou o perfil da divida
numa série de informações, e vamos continuar votando sem o
aprofundamento da questão. Essa é a critica que fazemos.

Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Sras. e Srs.

Deputados, mais uma vez retornamos a esta tribuna e isso vai
se tornar uma rotina, porque vamos ter outros projetos ae
taxa ou orçamento. Posso parecer, para alguns, um chato,
principalmente, para quem estiver assistindo o canal 40.
Mas, Infelizmente, tem que ter o chato. E. nós vamos, aqui,
fazer esse papel . E o que compete á Oposição. Sabemos que
vamos ser massacrados pelo rolo compressor, mas vamos cair

de pé.
O objetivo de nossa Emenda flQ 15 é suprimir o art. 8g do

Projeto de Lei ng 1.039. E o que diz respeito à situação do
BDMG. Pela proposta do Governo, o BDMC-, a partir da
aprovação desse projeto, deixa de ser um Banco e será
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transformado em uma agência. Que tioo de agência? Não
sabemos.
Vou ler o art. 80 para não dizerem cue estou inventando:

"0 Poder Executivo fica autorizado a tomar as providências
necessárias para adaptar a empresa pública Banco ae
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - às normas que
vierem a ser editadas pelo Conselho Monetário Nacional e

aplicáveis às agências de fomento, respeitadas a sua
personalidade jurídica atual. O que significa isso? O BDMG
deixa de ser um Banco e será transformado numa agência, cuja
finalidade vamos conhecer quando o Conselho Monetário
Nacional definir as normas e as regras. Saberemos, então, se
vai ser uma agência pequena, se vai diminuir funcionários,
se vai ter um ou vários pontos de atuação e qual será a sua
finalidade. Não concordamos com essa prática. E dar cheque
em branco para o Conselho Monetário Nacional. Ele decide.
Que Brasilia r esova os nossos problemas, porque, nós,
mineiros, não Queremos mais discutir. Preferimos que as
normas venham de lá.
A Bancada do PT não concorda com essa lógica, e vamos

votar contrariamente.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, acompanhei, nas comissões, esse projeto de lei.
Solicitei, do Tribunal de Contas, o assessoramento técnico
para que pudéssemos ter uma certeza maior daquilo que
estávamos votando, exatamente porque estamos falando de uma
cifra de mais de R$11.000.000.000,00, ou seja: é muito
dinheiro. Segundo, estamos falando em um processo de
renegociação de 30 anos: bastante tempo. Serão outros sete
Governadores que virão depois do Governador Eduardo Azeredo,
e serão sete novas legislaturas pela frente. NÓS estamos
votanco tremendamente inseguros, principalmente com relação
aos bens que o Estado está colocando à disposição co Governo
Federal.
Gostaria de aproveitar o momento do encarninnaniento para

fazer, também, a minha declaração de voto. Abstive-me de

2 votar o projeto, embora seja favorável ao projeto de
renegociação. e não poderia ser diferente. Sou a favor de
que o Estado consiga renegociar as suas dividas, mas sou
contrário á forma como o Governo está fazendo a
renegoc i ação. Primeiro, o Governo utilizou o processo de
renegociação para encaixar nele, por baixo do pano, um
projeto de privatização. Aceito a discussão sobre um novo
modelo de Estado, em que o Estado de Minas Gerais possa, até
mesmo, deixar de ter um Banco. Podemos optar por isso,
porque podemos chegar à conclusão de que os problemas que
temos nas áreas da saúde e da educação são sérios e podemos
politicamente abrir mão do principio de ter um Banco. Mas,
da forma como está sendo conduzido o processo, não temos
condições de acompanhar e de apoiar esse projeto. Por isso.

2 alertei o Sr. Secretário da Fazenda, quando esteve aqui,
para a preocupação que eu tinha com o Governo, com relação
ao julgamento que ele possa ter na história, como o Governo
mais entreguista q ue o Estado já teve. Segundo. preocuca-me.
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ainda com relação a essa emenda, que o Estado de Minas
Gerais esteja abrindo mão de todas as suas prerrogativas.
Estamos entregando ao Governo Federal, da forma como ele bem
entender, o futuro Banco de Desenvolvimento que vamos ter. A
partir do momento em que a Assembléia Legislativa votar
favoravelmente à rejeição da emenda, estaremos abrindo mão
de todas as prerrogativas que temos. No caso, o Governador
do Estado, o Vice-Governador do Estado, que encaminhou, e
seus técnicos da área econômica, abriram mão - e não sei em
nome de quem - de saber que tipo de agência de
desenvolvimento vamos ter. Não querem saber nem o tipo de
fim que vai se dar ao Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais.
Meus amigos, se o Governador do Estado, o Vice-Governador

do Estado e os Secretários estão abrindo mão dessa
prerrogativa tão séria que lhe foi dada, no momento em que
foram eleitos, recuso-me a abrir mão dela. Aproveito a
oportunidade para conclamar os nobres companheiros.

Deputados, para não abrirem mão cara as autoridades
monetárias nacionais, q ue, também, não têm a moral de exigir
esse sacrifício do Estado de Minas Gerais. A partir do
momento em que eles instituiram um PROER. essas autoridades
monetárias deixaram de ter a capacidade moral e a
competência para exigir esse sacrifício do nosso Estado, que
é a segunda economia do Pais. Eles não podem invadir Minas
Gerais e dizer, simplesmente, que o BDMG vai acabar como
Banco, e, no seu lugar, vai nascer uma agência de
desenvolvimento, que nós, mineiros, não saberemos como será.
Concluindo, Sr. Presidente, dou a minha declaração de voto.
dizendo que não tenho condições de votar a favor desse
projeto, em que o Governador, o Vice-Governador e os seus
técnicos da área econômica fizeram essa abertura para que as
autoridades monetárias do Governo Federal possam chegar aqui
dentro do Estado e fazer o que bem quiserem com o patrimônio
mineiro. Recuso-me a dar esse voto.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, a emenda em questão autoriza não o
Executivo mas o Banco Central, ao modificar a legislação,
criando bancos de fomento, que o BDMG vai ter essa
estrutura. Não se ressalva a competência da Assembléia
Legislativa na definição da estrutura administrativa, na
questão de cargos e da própria natureza do Banco. Estamos
abrindo mão de uma prerrogativa nossa. Essa politica de
Submissão às normas do Conselho Monetário Nacional, ao
neoliberalisrno implantado pelo Governo Federal, no sentido
de sucatear os serviços públicos, não acontece somente nessa
questão do BDMG. A entrega, pura e simples, do BEMGE,
representa uma traição ao Estado de Minas Gerais, num
momento em que vemos que o BEMGE é uma verdadeira caixa
preta, com empréstimos subsidiados, empréstimos fraudulentos
concedidos no segundo semestre de 1994, em pleno período
eleitoral. A afirmação de incidência maior de débitos nessa
écoca eleitoral não é nossa, mas do próprio Presidente Co



BEMGE, que fez tal declaração em uma Comissão desta Casa.
Hoje, não podemos aceitar essa politica entreguista
praticada pelo Governador do Estado, principalmente quando
tramitam, nesta Casa, dois pedidos de CPI para o BEMGE. O
mais correto seria, portanto, excluir o BEMGE das
privatizações, até que pudéssemos ter um resultado real e
efetivo dessas duas CPIs.
A grande questão que se coloca é a quem interessa, hoje,

tal privatização? O que desejam esconder, através dessa
posição co Estado, assumindo os custos nessa inadimpléncia,
que, no caso aos dois Bancos, chega a R$800.000.000,00. ou
seja, duas arrecadações mensais de Minas Gerais Isso é um
verdadeiro absurdo.
A Bancada do PT discutiu, negociou e conseguiu que. no

caso dos imóveis, não fosse dada autorização legislativa
para que o Governador os alienasse por decreto. Portanto, a
listagem dos imóveis terá de constar no projeto. O crédito
suplementar foi retirado do projeto. Na preservação do
CEASA, houve negociações e avanços, através de emendas,
envolvendo não só a Bancada do PT, mas também o Deputado
Paulo Schettino, que apoiou a garantia da representação dos
produtores na gestão das politicas agricolas. Apesar desses
avanços, a questão fundamental não foi atingida. Estamos
reproduzindo a politica imposta pelo Governo Federal. Somos
um Estado que perde sua autonomia e se torna um mero
apêndice do Governo Federal. E humilnante, é lamentável que
esta Assembléia, um Poder que deveria ser autônomo, numa
terra que já conheceu ideais libertários, tenha de se
submeter a isso. E uma vergonha para o nosso Estado E urna
vergonha para este Poder, que deveria ser, realmente. Poder.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Bancada do PT se posiciona contra o Projeto ng 1.029/96.
Esclareceremos rapidamente a nossa posição e, quando o
projeto voltar para votação, a pós o parecer das comissões,
vamos nos manifestar com maior fundamento. Discordamos de
Que o Governo promova mudanças profundas no sistema
tributário a três semanas do recesso legislativo. No caso de
algumas taxas, adequando-as à realidade, muitas têm valores
insignificantes, e a própria ourocracia, cara seu
recebimento, acaba consumindo a taxa. Mas não é assim nas
outras Questões. O Governo modifica funaamentalmente o
sistema tributário. sem ouvir ninguém, a três semanas do
recesso, sem chamar entidades de classe nem contribuintes
para discutir essa reforma.
Seria irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, desrespeito ao

contribuinte mineiro, votar a favor desse projeto.
Registramos nossa posição contrária, o nosso voto contrário,
e vamos discutir alguns aspectos posteriormente,
principalmente o aumento absurdo das taxas ligadas à questão
da agricultura. Chamamos a atenção dos Deputados que têm
suas bases em pequenas cidades, onde o forte é a atividade
agricola. para que tenham cuidado com o aue estão votanco. A
ag r icultura, hoje, está completamente descapitalizada, sendo
sangrada, profundamente, por um Governo que anistia grandes
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empresas sonegadoras e, agora, quer compensar isso, cobrando
de pequenos.
Esta é a nossa posição. E uma posição contrária e de

repúdio ao método com que se discute algo de tal
profundidade a apenas três semanas do recesso legislativo.

Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam.
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda flQ 15, destacada, que recebeu parecer pela
rejeição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Sras. e Srs.

Deputados, mais uma vez retornamos a esta tribuna e isso vai
se tornar uma rotina, porque vamos ter outros projetos de
taxa ou orçamento. Posso parecer, para alguns, um chato,
principalmente, para quem estiver assistindo o canal 40.
Mas, infelizmente, tem que ter o chato. E. nós vamos, aqui,
fazer esse papei. E o que compete à Oposição. Sabemos que
vamos ser massacrados pelo rolo compressor, mas vamos cair
de pé.
O objetivo de nossa Emenda flQ 15 é suprimir o art. 8Q do

Projeto de Lei nQ 1.039. E o que diz respeito à s i t uação do
BDMG. Pela proposta do Governo, o BDMG, a partir da
aprovação desse projeto, deixa de ser um Banco e será
transformado em uma agência. Que tipo de agência? Não
sabemos.
Vou ler o art. 8g para não dizerem que estou inventando:

'O Poder Executivo fica autorizado a tomar as providências
necessárias para adaptar a empresa pública Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - às normas que
vierem a ser editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
aplicáveis às agências de fomento, respeitadas a sua
personalidade juridica atual. O que significa isso? O BDMG
deixa de ser um Banco e será transformado numa agência, cuja
finalidade vamos conhecer quando o Conselho Monetário
Nacional definir as normas e as regras. Saberemos, então, se
vai ser uma agência pequena, se vai diminuir funcionários,
se vai ter um ou vários pontos de atuação e qual será a sua
finalidade. Não concordamos com essa prática. E dar cheque
em branco para o Conselho Monetário Nacional. Ele decide.
Que Brasília resolva os nossos problemas, porque, nós,
mineiros, não queremos mais discutir. Preferimos que as
normas venham de lá.
A Bancada do PT não concorda com essa lógica, e vamos

votar contrariamente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado anderson

Adauto.
O Deputado Anderson Adauto s - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. acompanhe i , nas comissões, esse projeto de lei.
Solicitei, do Tribunal de Contas, o assessoramento técnico
para que pudéssemos ter uma certeza maior daquilo que
estávamos votando, exatamente porque estamos falando oe uma
cifra de mais de R$11.000.000.000.00. ou seja: é muito
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dinheiro. Segundo, estamos falando em um processo de
renegociação de 30 anos: bastante tempo. Serão outros sete
Governadores q ue virão depois do Governador Eduardo Azeredo,
e serão sete novas legislaturas pela frente. Nós estamos
votando tremendamente inseguros, principalmente com relação
aos bens que o Estado está colocando á disposição do Governo
Federal
Gostaria de aproveitar o momento do encaminhamento para

fazer, também, a minha declaração de voto. Abstive-me de
votar o projeto, embora seja favorável ao projeto de
renegociação, e não poderia ser diferente. Sou a favor de
oue o Estado consiga renegociar as suas dividas, mas sou
contrário á forma como o Governo está fazeneo a
renegociação. Primeiro, o Governo utilizou o processo de
renegociação para encaixar nele, por baixo do pano, um
projeto de privatização. Aceito a discussão sobre um novo
modelo de Estado, em que o Estado de Minas Gerais possa, até
mesmo, deixar de ter um Banco. Podemos optar por isso.
porque podemos chegar á conclusão de que os problemas que
temos nas áreas da saúde e da educação são sérios e podemos
politicamente abrirmão do principio de ter um Banco. Mas.
da forma como está sendo conduzido o arocesso, não temos
condições de acompanhar e de apoiar esse projeto. Por isso,
alertei o Sr. Secretário da Fazenda, quando esteve aqui.
para a preocupação que eu tinha com o Governo, com relação
ao julgamento que ele possa ter na história, como o Governo
mais entreguista que o Estado já teve. Segundo, preocupa-me,
ainda com relação a essa emenda, que o Estado de Minas
Gerais esteja abrindo mão øe toaas as suas prerrogativas.
Estamos ent r egando ao Governo Federal, da forma como ele bem
entender, o futuro Banco de Desenvolvimento que vamos ter. A
partir do momento em Que a Assembléia Legislativa votar
favoravelmente à rejeição da emenda, estaremos abrindo mão
de todas as prerrogativas que temos. No caso, o Governador
do Estado, o Vice-Governador do Estado, que encaminhou, e
seus técnicos da área econômica, abriram mão - e não sei em
nome de quem - de saber que tipo de agência de
desenvolvimento vamos ter. Não querem saber nem o ti po de
fim que vai se dar ao Banco de Desenvolvimento ao Estado de
Minas Gerais.
Meus amigos, se o Governador ao Estado, o Vice-Governador

do Estado e os Secretários estão abrindo mão dessa
prerrogativa tão séria que lhe foi dada, no momento em que
foram eleitos, recuso-me a abrir mão dela. Aproveito a
oportunidade para conclamar os nobres companheiros,
Deputados, para não abrirem mão para as autoridades
monetárias nacionais, que, também, não têm a moral de exigir
esse sacrificio ao Estado de Minas Geras. A partir ao
momento em aue eles instituiram um PROER, essas autoridades
monetárias deixaram de ter a capacicade moral e a
competência para exigir esse sacrificio ao nosso Estado, que
ê a segunda economia do Pais. Eles não podem invadir Minas
Gerais e dizer, simplesmente, que o BDMG vai acabar como
Banco, e, no seu lugar, vai nascer uma agência de
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desenvolvimento, que nós, mineiros, não saberemos como será.
Concluindo, Sr. Presidente, dou a minha declaração de voto,
dizendo que não tenho condições de votar a favor desse
projeto, em que o Governador, o Vice-Governador e os seus
técnicos da área econômica fizeram essa abertura para que as
autoridades monetárias do Governo Federal possam chegar aqui
dentro do Estado e fazer o que bem quiserem com o patrimônio
mineiro. Recuso-me a dar esse voto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, a emenda em questão autoriza não o
Executivo mas o Banco Central, ao modificar a legislação,
criando bancos de fomento, que o BDMG vai ter essa
estrutura. Não se ressalva a competência da Assembléia
Legislativa na definição da estrutura admnistrat1va, na
questão de cargos e da própria natureza do Banco. Estamos
abrindo mão de uma prerrogativa nossa. Essa política de
submissão às normas do Conselho Monetário Nacional, ao
rmeoliberalismo implantado pelo Governo Federal, no sentido
de sucatear os serviços públicos, não acontece somente nessa
questão do BDMG. A entrega, pura e simples, do BEMGE.
representa uma traição ao Estado de Minas Gerais, num
momento em que vemos que o BEMGE é uma verdadeira caixa
preta, com empréstimos subsidiados, empréstimos fraudulentos
concedidos no segundo semestre de 1994, em pleno período
eleitoral. A afirmação de incidência maior de débitos nessa
época eleitoral não é nossa, mas do próprio Presidente do
BEMGE. que fez tal declaração em uma Comissão desta Casa.
Hoje, não podemos aceitar essa política entreguista
praticada pelo Governador CO Estado, principalmente quando
tramitam, nesta Casa, dois pedidos de CPI para o BEMGE. O
mais correto seria, portanto, excluir o BEMGE das
privatizações, até que pudéssemos ter um resultado real e
efetivo dessas duas CPIs.
A grande questão que se coloca é a quem interessa, hoje,

tal privatização? O que desejam esconder, através dessa
posição do Estado, assumindo os custos dessa inadimplência,
que, no caso dos dois Bancos, chega a R$800.000.000.00, ou
seja, duas arrecadações mensais de Minas Gerais. Isso é um
verdadeiro absurdo.
A Bancada do PT discutiu, negociou e conseguiu Que, no

caso dos imóveis, não fosse dada autorização legislativa
para que o Governador os alienasse por decreto. Portanto, a
listagem dos imóveis terá de constar no projeto. O crédito
suplementar foi retirado do projeto. Na preservação do
CEASA, houve negociações e avanços, através de emendas,
envolvendo não só a Bancada do PT, mas também o Deputado
Paulo Schettino, que apoiou a garantia da representação dos
produtores na gestão das políticas agrícolas. Apesar desses
avanços, a questão fundamental não foi atingida. Estamos
reproduzindo a política imposta pelo Governo Federal. Somos
um Estado que perde sua autonomia e se torna um mero
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apêndice do Governo Federal. É humilhante, é lamentável que
esta Assembléia, uni Poder que deveria ser autônomo, numa
terra que já conheceu ideais libertários, tenha de se
submeter a isso. E uma vergonha para o nosso Estado. E uma
vergonha para este Poder, Que deveria ser, realmente. Poder.
O Sr. Presidente - Erri votação. Os Deputados Que a aprovam
permaneçam como se encontram. 1- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Solicito

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 7 Deputados: votaram
contra 28 Deputaaos. Portanto, não há Quorum" para votação.
A Presidência torna sem efeito a votação da Emenda ng 15. A

Presidência vai renovar a votação da Emenda ng 15, destacada
pelo Deputado Gilmar Machado, a qual recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
em lç turno, o Projeto de Lei ng 1.039/96 com as Emendas ngs
1 a 10, 16, na forma da Subemenda ng 1, e 17. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em ip turno, do Projeto de Lei nQ 1.029/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763. de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade co projeto na forma do
Substitutivo ng 1, com as Emendas ngs 1 a 10, que apresenta.
A Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela aprovação cio projeto na forma do Substitutivo ng 1 com
as Emendas ngs 1 a 8 e 10, da Comissão de Justiça: pela
rejeição da Emenda rig 9. da mesma Comissão, e com as Emendas
nQs 11 a 14, aue apresenta. Em discussão, o projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Ãngelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

a Bancada do PT se posiciona contra o Projeto ng 1.029/96.
Esclareceremos rapidamente a nossa posição e, quando o
projeto voltar para votação, após o parecer cias comissões,
vamos nos manifestar com maior fundamento Discordamos de
que o Governo promova mudanças profundas no sistema
tributário a três semanas do recesso legislativo. No caso de
algumas taxas, adequando-as à realidade, muitas têm valores
insignificantes, e a própria burocracia, para seu
recebimento, acaba consumindo a taxa. Mas não é assim nas
outras questões. C Governo modifica fundamentalmente o
sistema tributário. sem Ouvir ninguém, a três semanas do
recesso, sem chamar entidades de classe nem contribuintes
para discutir essa reforma.
Seria irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, desrespeito ao

contribuinte mineiro, votar a favor desse projeto.
Registramos nossa posição contrária, o nosso voto contrário,
e vamos discutir alguns asoectos posteriormente,
principalmente o aumento absurdo cas taxas ligadas á questão
da agricultura. Chamamos a atenção dos Deputados que têm
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suas bases em pequenas cidades, onde o forte é a atividade
agrícola, para que tenham cuidado com o que estão votando. Á
agricultura, hoje, está completamente descapitalizada, sendo
sangrada, profundamente, por um Governo que anistia grandes
empresas sonegadoras e, agora, quer compensar isso, cobrando
de pequenos.
Esta é a nossa posição. E uma posição contrária e de

repúdio ao método com que se discute algo de tal
profundidade a apenas três semanas do recesso legislativo.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.029/96
EMENDA No 15

Acrescente-se ao art. 114 da Lei flQ 6.763. de 26/12/75. os
seguintes dispositivos:
"Art. 1 14 - ....................................
XIII - o registro da transferência de domicilio dos
proprietários de veículos inscritos nos municípios
remanescentes para os novos municípios.

- As isenções previstas no inciso XIII deste artigo
têm validade de 12 (doze) meses, a contar cia data da
publicação desta lei, e englobam todos e quaisquer
procedimentos necessários ao novo emplacamento.".
Sala das Reuniões, cie de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: Os novos municípios correm o sério risco de
perder receita no tocante à repartição do produto da
arrecadação do IPVA relativa ao exercício de 1997. A
Constituição Federal dispõe que 50% do produto dessa
arrecadação pertence ao município em que tenham sido
licenciados os veículos. Assim sendo, sofrerão grande
prejuízo os novos municípios, que perderão para os
remanescentes toda a receita relativa ao IPVA dos veículos
que continuam licenciados nestes.
Por outro lado, a cobrança da chamada Taxa de Segurança
Pública, no valor aproximado de RS50.71, tem inibido a
regularização dessa situação, que, repita-se, é extremamente
injusta com os novos municípios, pois eles, de fato, abrigam
todos os veículos pertencentes aos proprietários resicientes
neles.
Por essas razões, contamos com o apoio dos nossos pares à

apr ovação desta proposição.
EMENDA No 16

O art. 3Q da Lei flQ 9.754, de 16/1/89, fica acrescido do
seguinte lg, transformando-se em 2Q seu atual parágrafo
único.
"Art. 3g - ..................

l Q - Para o provimento de cargo da classe de Assistente
Técnico Fazendário. de que trata o inciso 1, exige-se nível
superior de escolaridade.".
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 1996.
Wanderley Avila
Justificação: Com o advento das modernas técnicas
tributárias, a referida classe passou a ocupar expressivo
espaço na Secretaria da Fazenda. 0 apoio estrutural a ser
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a seguinte
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2g- .......................................
2 - 6.735.00 (seis mil setecentos e trinta e cinco) U
FIRs. por mês calendário ou fração, para fiscalização de

bingo permanente ou similar;
3 - 1,347.00 (mi] trezentos e quarenta e sete) UFIR5, Dor
evento, para fiscalização de bingo, sorteio numérico o
similar.".
Sala das Reuniões. 17 ao dezembro cc 1996.
Antônio Júlio

EMENDA No 18
Suprima-se o item 1.1 da Tabela 8, a que se refere o art.
115 ca Lei ng 6.763. de 26/12/75.
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1996.
Antônio JúliO
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos
Deputados Anderson Adauto, que recebeu o nQ 15: Wanderley
Ávila, que recebeu o flQ 16; Antônio Júlio, que receberam os
ngs 17 e 18. Nos termos do 6 2Q do art. 196 do Regimento
Interno, a Presidência devolve o projeto e as emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira para receberem parecer.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.058/96. ao

Governacor do Estado, que dis
p
õe SODre as custas devidas CO

Estado no âmbito da Justiça Estadual cc lo e 2Q graus e dá
outras providências. A Comissão ce Justiça opina pela
constitucionalidade co projeto com as Emendas flQS 1 a 10.
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 10, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. salvo emendas Os Deputados oue o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa. Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 a 10, que rece peram parecer pela
aprovação. Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto.
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.058/96 com as
Emendas ngs 1 a 10. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 388/95. do
Deputado Almir Cardoso, Que cria o Programa Mineiro de
Incentivo á Pecuária cc Leite e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina Dela aorovação CO
p rojeto na forma co venciao em lo turno, com as Emendas ns
1 e 2. que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 e 2. Que receberam parecer pela

prestado por esse profissional às Administrações
e às Superintendências Regionais da Fazenda
ocupante do cargo conhecimentos de direito
contabilidade. administração e informatização.

EMENDA No 17
Dê-se às alíneas 2 e 3 do f 2o do art. 92
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aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado.
em 2g turno, na forma do vencido em l Q turno. o Projeto de
Lei ng 1.058/96 com as Emendas flQS 1 e 2. A Comissão de

Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 537/95, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de
Conservação cia Agua. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em lg
turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Pausa.) Aprovado. Fica.
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei flQ 537/95
na forma do vencido em 1Q turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas. e de amanhã,
dia 18. às 9 e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A orcem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 989/96

Comissão de Constituição e JuS:iça
Rei ator i 

De autoria do Deputado Alencar cia Silveira Júnior, o
projeto de lei em epigrafe tem por objetivo declarar cie
utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos cia
Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, 'a". do
Regimento Interno. após publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação que compõe o processo, a
Associação em tela é entidade civil com personalidade
juridica própria, sem fins lucrativos, encontra-se em
funcionamento há mais de dois anos, e os membros de sua
diretoria são pessoas de reconhecida idoneidade, que nada
percebem pelo exercicio de seus cargos.
Estão satisfeitas, portanto, as exigências contidas na Lei
ng 3.375. cie 13/5/65. alterada pela Lei nQ 12.240. de
5/7/96, para que a entidade possa ser agraciada com o titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juriclicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
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989/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. P r esidente - eonicio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toleco.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 993/96
Comissão ae Ecucaçuc. Cja, Desoorto e T.jrsrno e Lazer

Relatorio
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
teia pretende declarar de utilidade pública a Sociedade
Cultural Padre Nereu de Castro Teixeira, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar do projeto pela Comissão de

Constituição e Justiça. Que concluiu por sua juridicidade.
constitucional idade e legalidade, vem agora a matéria a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Sociedade Cultural em referência, entidade de cunho
artistico-religioso. visa à divulgação da arte por meio da
música coral, para o desenvolvimento da cultura e ca
educação do povo. Promove vários cursos, como o Básico
Gregoriano, Aprimoramento Vocal, Leitura de Partitura,
Modalidade Gregoriana e Tons Salmódicos, cumprindo assim os
objetivos do seu estatuto. Merece, pois, ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis á aprovação do

Projeto de Lei ng 993/96 no iQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Anderson Adauto. relator,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.019/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatô' io

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe visa declarar de utilidade pública a Guarda
de Marujo São Cosme e Damiâo e Nossa Senhora do Rosãrio, com
sede no Munic'ipio de Belo Horizonte.
Após ser publicada, foi a proposição encaminhada ã Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
ju"iô i cidade. constitucionalidade e legalidade na forma
original
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, conforme dispõe o art. 104. 1. 'a". do Regimento
Interno

Fundamentação
A entidade em Questão visa promover, divulgar e preservar

as t r adições no que diz respeito aos cânticos e ás danças
ligadas à festa do Congo.
0 congado é uma festa folclórica, originária da América
Central, que se constitui de bailado dramático em que os
figurantes representam a coroação de uni rei do Congo.
A Guarda contribui de forma substancia para divulgação



386

desse evento incorporado ao nosso folclore, sendo meritória.
pois, a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.019/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 17 de cezembro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.027/96

Comissão ce Constituição e Justiça
Relator

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Grémio de
Radioamadores Maçons - GRM -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Publicada em 21/11/96, vem a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei flQ 12.240, de 5/7/96, que
estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública.
Examinada a documentação que instrui o processo, constata-

se que a entidade tem personalidade juricica, funciona rá
mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.027/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 17 de dezemb r o de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.036/96
Comissão ce Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Paulo Schettino,
tem por escopo declarar de utilidade pública a entidade Os
Diletantes, com sede no Municipio ce Belo Horizonte.
Nos termos dos arts. 195 e 103. V.	'a', do Regimento
Interno, após publicada, veio a proposição a este órgão
colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente.
atendo-se aos aspectos juridico, constitucional e legal.

F uncament ação
Tendo em vista a documentação apresentada, verifica-se que

a referida instituição atende aos requisitos constantes na
Lei flQ 12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de
utilidade pública. Não na, portanto, óbice de natureza
constitucional e legal à tramitação aa matéria.
Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao

projeto, para a correção do nome da entidade, tendo em vista
o art. lQ de seu estatuto.
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Conc 1 usão

Em face do exposto. concluímos Dela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.036/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utl'iaade pública a entidade

Os Diletantes, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Sa n tanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedrc oedo - L.eonidio Bouças.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.038/96

Comissão de Constuçào e Justiça
Re :oro

De autoria ao Deputado Geraldo Nascimento, o projeto ae lei
em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
Papa João XXIII no Brasil, com sede no Município de Coronel
F abr i ci ano.
Pub l icado em 28/11/96. veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em apreço é dotada ae personalidade jurídica.

está em funcionamento má mais de dois anos, e sua diretoria
é formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que exercem. Estão, portanto, atendidos os requisitos
estabelecidos pela Lei ng 3.375. de 12/5/65. alterada pela
Lei ng 12.240. de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidade. Não há, portanto, óbice legal
ou constitucional á tramitação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos Dela ju n idicidade, pela

constitucionalidade e Dela legalidade ao Projeto de Lei ng
1.038/96 na forma original.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaido Coelho, relator -

Simão Pedro Toieao - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.040/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financer-a e Orçamentária
Comissão ee Constituição e Justiça

Relatório
Por via da Mensagem ng 155/96. o Governador do Estado
remete a esta Casa, pana apreciação, o Projeto de Lei n
1.040/96. que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Municipio de Bueno Brandão.
Após sua publicação, foi o projeto distribuído a esta
Comissão e á de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
a p reciação em reunião conjunta. tendo em vista a atribuição
ce regime ce urgência à tramitação do projeto, solicitada
pelo Governador do Estado, valendo-se das prerrogativas que
lhe confere o art. 69 da Constituição do Estado.
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Nos termos cio art. 103, V. 'a, do Regimento Interno,
passamos ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Bueno
Brandão imóvel doado ao Estado, em 1955, pelo referido
município para a instalação da sede da comarca.
Trata-se de um terreno com área de 340.00m2, com
edificação, que, conforme consta na referida mensagem.
abrigou, por longos anos, o fórum da cidade. Transferido
esse para local mais apropriado, a administração do
municipio, com prévia autorização do proprietário do imóvel,
nele instalou a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais.
Atualmente, a municipalidade pretende instalar, no local, a
sede da Casa da Criança, o que só pode ser concretizado com
a reversão do imóvel ao patrimônio do municipio, uma vez que
o empreendimento exigirá reformas substanciais na
edificação.
A medida em tela constitui uma das formas de alienação de
bem público e, na condição de matéria de competência do
Estado, está sujeita á incumbência desta Casa, conforme
disposição do art. 18 da Constituição Estadual.
Ressaltamos, ainda, que qualquer alienação cie dens de
propriedade do Estado deve fazer-se com observância, também,
de normas do direito privado e de preceitos de natureza
administrativa. Na espécie, devemos atentar para o que
dispõe o art. 67 do Código Civil, o art. 17 da Lei Federal
nQ 8.666, de 21/6/93. a qual institui normas para licitações
e contratos da administração pública no âmbito aos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Sujeita-se, também, às premissas da Lei Estadual nQ 9.444.
de 26/11/87, que trata das licitações e dos contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado. Tais
diplomas exigem. para a transação que se pretende efetuar,
prévia autorização legislativa e atendimento de interesse
público devidamente justificado. Ademais, o imóvel objeto cie
alienação não pode estar sendo de uso comum do povo, nem
estar sendo usado para atendimento de finalidade
administrativa especial.
De pronto, verificamos que o bem que se pretende fazer
reverter encontra-se sem nennuma destinação pública. Por
outro lado, o interesse público que envolve a operação é
evidenciado pelo fato de que a transação possibilitará ao
município abrigar duas entidades assistenciais de suma
importância para a comunidade. Assim Sendo, o projeto de lei
em análise atende aos preceitos legais e constitucionais que
disciplinam a matéria: portanto, não encontramos óbice a sua
t ramitação.
Entretanto, como a doação do imóvel ao Estado foi feita com
encargo e este foi cumprido, não hâ que se falar em
reversão, uma vez que o Estado cumpriu todos os compromissos
assumidos na doação. Em vista disso, cumpre-nos, então.
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alterar o art. ip do projeto de lei. substituindo o vocábulo
reverter pelo vocábulo 'doar. Tal substituição é de suma
importância, pois o ato de reverter deve ser entendido como
"restituição ou devolução da coisa, ou direito, ao estado
anterior, ou ao patrimônio de onde saíra, em virtude de
cláusula ou condição resolutiva" (NUNES. Pedro. Dicionário
ce Tecnolocia Juríd i ca - vol. II. Rio de Janeiro. Ed. Freita
Bastos, 1976, g ?. ec.. pág. 769). Além cessa, cumpre-nos
propor, também, outras alterações ao art. ig do projeto, a
fim de adequar seu texto à boa técnica legislativa.
Com relação ao art. 2Q do projeto em tela, propomos a sua
supressão, uma vez que o dispositivo ficará sem efeito ao
mudarmos o instituto de reversão para doação.
Resta-nos, ainda, ponderar Que O interesse púplico
subjacente á operação deve revest'r-se ae garantias.
tornando-se, assim, imprescindível explicitar, no projeto, a
destinação a ser dada ao imóvel, como bem fez o Governador
do Estado quando enviou a mensagem a esta Casa. Deve, ainda,
prever a reversão do bem ao patrimônio do Estado. na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado, no prazo de
três anos, ou a qualquer tempo, se o bem for utilizado para
finalidade diversa da originalmente estabelecida. Esses
as pectos devem constar no instrumento de doação, sob pena de
nulidade, conforme preceitua a legislação em vigor. Em vista
disso, acrescentamos uma cláusula de reversão para o caso do
descumprimento do encargo descrito no parágrafo único do
art. l Q do projeto.

Em face co exposto, faz-se necessária a apresentação de um
substitutivo na conclusão deste parecer, tendo em vista
todas as alterações propostas.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.040/96 na forma co Substitutivo np 1, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 1

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
3	Município de Bueno Brandão,

A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Bueno Brandão o imóvel urbano situado nesse
município, na Rua Bom Jesus. constituido ae terreno e
respectivas benfeitorias, com area ce 340.00ni2 itrezenzos e
quarenta metros quadrados), havido por doação, conforme
escritura pública registrada a fl. 01 do Livro 3 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Bueno Brandão
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à construção ca sede da Casa ca Criança e ca
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE oe Bueno
Brandão.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da lavratura da
escritura da doação, não lhe for dada a destinação prevista
no arágafo unico co argo anterior, ou a qualquer tempo.
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se for utilizado para outra finalidade.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanria, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Leonidio Bouças -
Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Municipio de Bueno Brandão.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto e lhe apresentou o Substitutivo ng 1,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência às disposições regimentais.

Fundamentação
Conforme a documentação anexada ao projeto, o imóvel em

apreço foi doado ao Estado oe Minas Gerais pela Prefeitura
Municipal ce Bueno Brandão com o fim exclusivo de nele ser
instalado o Fórum da Comarca.
A condição estabelecida na escritura foi cumprida e, por
longos anos, o imóvel abrigou o fórum da cidade.
Posteriormente. este foi transferido para outro local, e a
administração municipal passou a usar o imóvel para os
serviços da APAE de Bueno Brandão.
A proposição sob comento está em consonância com a Lei ng
4.320, de 1964. que, em seu art. 105, 2Q. estabelece Que,
para se movimentarem os valores fixos compreendidos no ativo
permanente, é necessária a autorização legislativa, dada
mediante lei especial.
O projeto em tela não provoca nenhum impacto no orçamento
estadual, porquanto não Causa aumento de despesa, nem
incremento de receita. Os efeitos que se farão sentir dizem
respeito ao as pecto econômico, pois a transação imobiliária
implicará perda patrimonial para o Estado, com conseqüente
redução de seu ativo imobilizado. Entretanto, o interesse
público que motiva a transação justifica e compensa essa
perda patrimonial, devido aos beneficios sociais Que trará
para a região.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.040/96, no lQ turno, com o Substitutivo np 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Péricles Ferreira. relator -
Leonidio Bouças - Arnaldo Perna - uosé B r aga - Glycon Terra
Pinto.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.043/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria cio Deputado Miguel Martini, a proposição em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Centro
Social São Sebastião - CESE -. com sede no Município de
Coimbra.
Publicado em 29/11/96, o projeto foi enviado a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento às
determinações contidas nos arts. 195 e 103, V, "a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
O CESE possui personalidade juridica, funciona há mais de

dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idóneas,
não remuneradas pelos cargos que exercem.
Preenchem-se, portanto, os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de
utilidade pública.
Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de i flQ
1.043/96 na forma apresentada.
Sala cas Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ánivaldo Coelho, r elator -
Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toleco.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 829/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de
lei em tela dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprios públicos do Estado.
A proposição foi aprovada no lg turno na forma apresentada
e, agora, nos termos regimentais, compete a esta Comissão
apreciar a matéria no 2g turno.

Fundamentação
Ao mesmo tempo em que consolida a legislação concernente a
normas sobre a denominação de estabelecimentos, instituições
e próprios públicos do Estado, a proposição em exame corrige
distorções juricicas no que diz respeito aos procedimentos
adotados pelos três Poderes para aquele fim, oferecendo
tratamento uniforme à matéria. Com efeito, oe acordo com o
seu art. lg, somente por via Ce lei poder-se-á alterar.
suprimir e atribuir denominação a próprios públicos.
O fato é que, enquanto o Poder Legislativo estabelece
denominações por meio de lei, o Executivo o faz por decreto
e o Judiciário, por resolução. Sob o ponto de vista global.
tais condutas, além de configurar absurdo por disporem sobre
a mesma matéria utilizando-se de instrumentos jurídicos
diferenciacos, não atentam para o fato de que o parlamento.
por sua natureza essencialmente politica, ê o canal mais
apropriado para que o povo, por seus representantes.
expresse as suas legitimas aspirações.
Além de buscar resolver essa questão, é bom frisar q ue a
proposição preenche lacuna verificada na legislação em
vigor, ao prever a ocorrência de casos de desmembramento e
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fusão de estabelecimentos, cuja solução apresentada é, no
primeiro caso, a continuidade da denominação já existente em
um deles; e, no outro, a extinção de denominações dos
estabelecimentos mais recentes.

Conclusão
Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 829/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnalcio Penna, relator - Elbe
Brandão - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Durval Angelo.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 919/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
proposição em tela trata de apostilamento em cargo de
provimento em comissão.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser examinada
no 2Q turno e para que seja elaborada a redação do vencido,
que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em causa visa a reduzir o prazo para
apostilamento de Diretores de escola e, também, de
servidores que venham a ocupar cargo em comissão cujo
provimento tenha características semelhantes, ou seja. Que
exija prova de titulação e capacitação técnica e processo
eletivo no ãmbito da comunidade.
O projeto foi amplamente discutido no ig turno, quando foi
realizado um debate democrático e enriquecedor. Ratificamos.
agora, o entendimento de que a repercussão financeira da
propos i ção será ténue e amplamente suplantada pelos
benefícios dela advindos.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o
projeto, o que fazemos por meio das Emendas ngs 1 e 2,
adiante redigidas, sendo que a primeira tem por objetivo
melhorar a redação, sem alterar o conteúdo, e a outra visa à
fixação em lei do tempo de exercido de cargo em comissão
necessário ao apostilamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno.

do Projeto de Lei ng 919/96 na forma do vencido no lg turno
com as Emendas ns 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Substituam-se os incisos 1 a V do art. ig pelos seguintes
incisos 1 a IV:

Art. 1Q - .....................................
- o servidor tenha exercido o cargo em comissão por, no

mínimo, 2 (dois) períodos completos, observado, para cada um
dos períodos, o processo de indicação previsto no "caput';
II - o tempo de exercício tenha sido ininterrupto dentro de

cada período, admitida a descontinuicade entre um periodo e
outro;
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III - o afastamento referente a cada período não tenha sido

feito a pedido ou a titulo de penalidade;
IV - a certidão de aquisição do direito que esta lei

assegura seja emitida pela autoridade competente, a
requerimento do servidor.".

EMENDA No 2
Acrescente-se ao art. lQ O seguinte lr.CiSO:
"Art. ig - .....................................

- cada periodo de exercício do cargo em comissão seja
de 3 (três) anos, admitida a duração de 2 (dois) anos para o
primeiro período".
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Geralao
Rezende - Marcos Helénio - Glycon Terra Pinto.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 919/96

Dispõe sobre a contnuidade ca perce pção da remuneração de
cargo de provimento em comissão por servicor efetivo nas
situações e nas condições Que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ao servidor público efetivo, afastado do
exercido de cargo de provimento em Comissão para o Qual
tenha sido nomeado em decorrência de indicação feita depois
de avaliados seus conhecimentos, e aprovado o seu nome pela
comunidade em processo cujos critérios tenham sido
estabelecidos em regulamento, fica assegurado o direito á
continuidade da percepção da remuneração do cargo em
Comissão exercido, desde que cumpridas as seguintes
condições:

- seu nome tenha sido aprovado pela comunidaae, pelo
menos por 2 (duas) vezes, depois de aferidos seus
conhecimentos;
Ii - tenha permanecido, no mínimo, durante 2 (dois)

períodos integrais no exercício de cargo em comissão para o
qual tenha sido nomeado nas condições previstas no "caput';
III - o tempo de exercício seja ininterrupto dentro de cada

período, admitindo-se a descontinuidade entre um período e
outro;
IV - o afastamento, depois de cada período de exercício no
cargo em comissão para o Qual tenha Sido nomeado nas
condições previstas no "ca put' deste artigo, não seja feito
a pedido ou a titulo de penalidade;
V - a certidão de aQuisição do direito Que esta lei

assegura seja Passada pela autoridade competente, meaiante
requerimento do Servidor.
Art. 2Q - O tempo de exercício do servidor efetivo em cargo
de provimento em comissão para o qual tenha sido nomeado na
forma do art. l Q desta lei poderá ser contado a partir dC 1Q
de janeiro de 1992.
Art. 3Q - Uma vez afastado do exercício do cargo de
provimento em comissão, o servidor que tiver adquirido o
direito de que trata o art. lQ desta lei retornará ao
exercício oas funções de seu cargo efetivo, cumprirá a



394

jornada de trabalho do cargo em comissão a que se refere
esta lei e perceberá, exclusivamente, a remuneração do cargo
de provimento em comissão que exerceu, sem fazer jus a
quaisquer outras gratificações ou vantagens, mesmo as
inerentes ás funções do cargo efetivo que estive- exercendo.
Art. 4Q - Remuneração, para os fins desta lei, é o

vencimento do cargo acrescido aas gratificações inerentes a
seu exercício.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6p - Revogam-se as Cisposições em Contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 982/96

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

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em
tela objetiva instituir, no âmbito estadual, o Dia do
Capoei ri sta.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma original.
compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o

assunto, reconhecemos a pertinência de se instituir em nosso
Estado o Dia do Capoeirista, visto ser a capoeira uma
prática cultural de Caráter artístico, ligada às mais
remotas tradições e já homenageada em outros Estados e
municípios.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 982/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 oe dezembro de 1996.
Anderson Adauto. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.040/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estaao. o Projeto de Lei n
1.040/96 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter imóvel que especifica ao Municipio de Bueno
Brandão.
Apôs sua aprovação no 1Q turno na forma do Substitutivo n
1, retorna a matéria a esta Comissão para ser apreciada no
2g turno Quanto aos as pectos financeiros e orçamentários.
conforme dispõe o Regimento Interno.
De acordo com o art. 196, 6 l Q, desse mesmo estatuto,

apresentamos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
Trata a proposição sor, comento de dar a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
transferir o dominio de bem imóvel de sua propriedade ao
Município de Bueno Brandão, autorização essa determinada por
preceitos de natureza constitucional e aorninistrativa.
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especialmente pela Lei no 4.320 (federal), de 17/3/64, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados.
dos Municípios e do Distrito Federal. Tal diploma estabelece
em seu art. 105. 2g. a prévia autorização do parlamento
para alienação de bens Que componham o ativo permanente do
orçamento do Estado.
Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários.

devemos ponderar Que a proposta contica "o projeto de ie
ora examinado não ocasiona aumento de des pesa nem incremento
de receita nas contas públicas, não causando, portanto,
impacto no orçamento do Estado. A transação imobiliária
proposta representa, entretanto, uma redução do ativo
permanente, mas que poderá ser amplamente compensada pelos
serviços de utilidade pública a serem implantados no local
pelo Municipio de Bueno Brandão.
Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à
aprovação da matéria. Entretanto, com vistas ao
aperfeiçoamento do projeto de lei em questão, apresentamos
emendas ao vencido, uma que acrescenta dados do registro e
outra que Substitui a palavra "construção" por instalação.
uma vez que as benfeitorias que existem no imóvel atendem
plenamente ao propósito do município.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.040/96 no 2Q turno, com as Emendas ngs 1 e 2 ao
vencido no lQ turno.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. lç a expressão sob o ng 1" após a

expressão "registrada".
EMENDA No 2

Substitua-se, no parágrafo único do art. 1Q. a expressão
para construção da sede' por 'para instalação da sede.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ivair Nogueira - Marcos Helénio Paulo Piau.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.040/96

Autoriza o Poder Executivo a doar imovel que específica ao
Município de Buenc Brandão.
A Assembléia Leoslat iva ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Municipio de Bueno Brandão o imóve l urbano situado nesse
municipio, na Rua Bom Jesus, constituido ae terreno e
respectivas benfeitorias, com área de 340,00m2 ltreze rltos e
quarenta metros quadrados), havido por doação, conforme
escritura pública registrada a fls. 01 do livro 3 ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bueno Brandão.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à construção da sede da Casa da Criança e da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Bueno
Brandão.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
praz de 2 (trés) anos contados da data de lavratura da
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escritura da doação, não lhe for dada a destinação prevista
no parágrafo único do artigo anterior, ou a qualquer tempo,
se for utilizado para outra finalidade.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 237/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 237/95. do Deputado Romeu Queiroz. que
dá nova denominação à Escola Estadual Vera Cruz, localizada
no Município de Matutina, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 237/95
Dá nova denominação à Escola Estadual Vera Cruz, localizada

no Município de Matutina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lp - Passa a denominar-se Escola Estadual Ana Rocha a
Escola Estadual Vera Cruz, localizada no Município de
Matutina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 685/96
Comissão ce Redação

O Projeto de Lei ng 685/96. ao De putado Miguel Martini. que
dispõe sobre o financiamento de equipamento corretivo para
qortacor de deficiência, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 685/96
Dispõe sobre o financiamento de equipamento corretivo para

portador de deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q	-	O poder público, por intermédio de
estabelecimento oficial. concederá ao portador de
deficiência física financiamento para a aquisição de
equipamento corretivo, a fim de possibilitar a superação
total ou parcial de suas limitações.
Art. 2g - A concessão do financiamento de que trata esta
lei condiciona-se à comprovação da necessidade dc
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equipamento, para uso exclusivamente pessoal do interessado.
por meio de parecer, com aetalnamento têcnico, emitido por
profissiona l da área de reabilitação.
Art. 3g - As taxas de juros incidentes sobre o valor
financiado serão menores que as praticadas pelos Bancos no
trimestre anterior.
Art. 4Q - A quitação do financiamento será feita em

parcelas mensais, conforme limites fixados em regulamento.
Parágrafo único O valor das parcelas será estabelecido de
modo a não onerar excessivamente a renda familiar do
interessado.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. '?Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Paulo Schettinc. Presidente - El pe Brandão, relatora -

Geraldo Rezence.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 693/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 693/96. de autoria do Deputado Marcos
Helênio, que veda a restrição do acesso de pessoas a
edifícios em virtude de raça, cor, sexo ou condição social,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo. opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está ae acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 693/96
Veda a restriçãc ao acesso de pessoas a ecificios em

virtude de raça. cor, sexo ou condição social.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E vedado restringir o acesso de pessoas a
unidades de edifício ae qualquer natureza mediante a
discriminação ao uso ce entrada, elevador ou escada em
virtude de raça, cor, sexo, condição social, ou por motivo
de doença não contagiosa por contato social.
Art. 2g- Cabe ao Poder Executivo apurar os atos de violação

ao disposto nesta lei.
Paragrafo único - Qualquer cidadão é parte legitima para

denunciar ao órgão competente a violação a que se refere
este artigo, sendo-lhe devido, quando solicitado, relato
escrito acerca da apuração de sua denúncia.
Art 3g - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
infrator a multa ae 200 (duzentas) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs -, acrescida de 30 (trinta por cento),
calculados cumulativamente, a cada reincidência, sem
prejuízo das demais oenal idades cabíveis.
Art. 4Q - O Poder Executivo estabelecerá em decreto as
normas regulamentares relativas à fiscalização do
cumprimento desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias
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contados da data de sua publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 829/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 829/96. de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se car á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 829/96
Dispõe soore a denominação de estabelecimento, instituição

e próprio público do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - A denominação de estabelecimento, instituição,

prédio ou obra pública do Estado será atribuida por lei.
Art. 2Q - A escolha da denominação deverá recair em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados á coletividade.
Parágrafo único - Em caso de denominação de instituição,

estabelecimento ou prédio, deverá ser observada a correlação
entre a sua destinação e a área de atuação em que se tenha
destacado o homenageado. se pessoa de projeção em âmbito
local.
Art. 3Q - Não poderá haver no municipio mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado
com igual denominação.

- Em caso de fusão de estabelecimentos, será mantida a
denominação mais antiga, sendo extintas as demais.

2 - Em caso de desmembramento, manter-se-á, em um dos
estabelecimentos, a denominação já existente, dando-se ao
outro nova denominação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei np 5.378. de 3 de dezembro de 1969, e a
Lei ng 7.621. de 13 de dezembro de 1979.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - EIPe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 919/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 919/96, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, Que dispõe soore a conti r uiCaOe de
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percepção ca remuneração de cargo de provimento em comissão
por servidor afastado nas condições Que menciona, foi
aprovado no 2ç,, turno, com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido no
l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim ce que, segundo
a técnica legs1ativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 919/96
Dispõe sobre a continuidade de percepção da remuneração de

cargo de provimento em comissão por se r vidor afastado nas
condições que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Ao servidor público efetivo, afastado do
exercício de cargo de provimento em comissão para o qual
tenha sido nomeado em decorréncia de indicação feita após
avaliação de seus conhecimentos e aprovação de seu nome pela
comunidade, em processo cujos critérios tenham sido
estabelecidos em regulamento, fica assegurado o direito de
continuar a perceber a remuneração do cargo em comissão,
desde que cumpridas as seguintes condições:

- o servidor tenha exercido o cargo em comissão po r . no
mínimo, 2 (dois) periodos completos, observado, para cada um
dos periodos, o processo de indicação previsto no 'caput"
deste artigo;
II - cada período de exercido cio cargo em comissão seja de

3 (trés) anos, admitida a duração de 2 (dois) anos para o
primei ro periodo;
III - o tempo de exercicio seja ininterrupto dentro de caca

periodo, admitida a descontinuidade entre um periodo e
outro;
IV - o afastamento referente a cada período não se tenha

dado a pedido nem a titulo de penalidade:
V - a certidão ce aquisição do direito que essa lei
assegura seja emitida pela autoridade competente. a
requerimento do servidor.
Art. 20 - O tempo de exercício do servidor efetivo em cargo
de provimento em comissão para o qual tenha sido nomeado na
forma do art. lç desta lei poderá ser contado a partir cie 1
de janeiro de 1992.
Art. 3g - Uma vez afastado cio exercicio do cargo de
provimento em comissão, o servidor que tiver adquirido o
direito de que trata o art. lQ desta lei retornará ao
exercício das funções de seu cargo efetivo, cumprirá a
jornada de trabalho do cargo de provimento em comissão que
exerceu e 

p
erceberá, exclusivamente, a remuneração desse

mesmo cargo, sem fazer jus a quaisquer outras gratificações
ou vantagens, mesmo as inerentes às funções do cargo efetivo
que estiver exercendo.
Art. 40 - Remuneração, para os fins desta lei, é o
vencimento do cargo acrescido das gratificações inerentes a
seu exercicio.
Art. 5Q - Esta lei entra em vqor na cata de sua
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publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 925/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 925/96, de autoria do Deputado João
Leite, que declara ae utilidade pública a Associação das
Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do Jatobá.
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 925/96
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas do
Distrito Industrial Sócio-Integrado do Jatobá, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do
Jatobá, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Marcelo Gonçalves. relator
- Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.008/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.008/96. do Deputado Alvaro Antônio,
que declara de utilidade dública a Associação de Defesa dos
Usuários, Consumidores e Contrítuintes em Minas Gerais -
ADUCON/MG -, com sede rio Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo Com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.008/96
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa dos
Usuários. Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais -
ADUCON/MG -. com sede no Município de Belo Horizonte.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Defesa dos Usuários. Consumidores e Contribuintes em
Minas Gerais - ADUCON/MG -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator

- Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.040/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei riq 1.040/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Bueno Brandão, foi aprovado no 2
turno com as Emendas nos 1 e 2 ao vencido no lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.040/96
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica

ao Município de Bueno Brandão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Municipio de Bueno Brandão o imóvel urbano situado nesse
município, na Rua Bom Jesus, constituído de terreno com área
de 340m2 (trezentos e quarenta metros quadrados) e
respectivas benfeitorias, havido por doação, conforme
escritura pública registrada sob o ng 01, a fls. 01 do livro
3. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bueno
Brandão.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à instalação da sede da Casa da Criança e da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Bueno
Brandão.
Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data de lavratura da
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior, ou a
qualquer tempo, se for utilizado para outra finalidade.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.

0
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 219? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartão - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
1.074 a 1.076/96 - Projeto de Resolução ng 1.077/96 -
Requerimentos ngs 1.947 a 1951/96 - Requerimento do
Deputado Geraldo Rezende - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Simão Pedro Toledo, Gil Pereira, Hely Tarqüinio e
Paulo Schettino (3) Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Jairo Ataide, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio
Mourão, Marco Régis e Miguel Martini - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): 1? Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Durval Angelo e outros; Comunicação
do Deputado Péricles Ferreira e outros; Decisão da
Presidência - Questões de ordem - Requerimento do Deputado
Geraldo Rezende; encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - Eleição da Comissão Representativa - 2? Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Péricles Ferreira;
aprovação - Discussão, em 2g turno. do Projeto de Lei ng
1.029/96; apresentação da Emenda flQ 1; encerramento da
discussão; discursos dos Deputados Durval Angelo, Gilmar
Machado e Alencar da Silveira Júnior; votação do projeto.
salvo emenda; aprovação na forma do vencido em lQ turno;
leitura da Emenda rtg 1; votação da Emenda nQ 1; aprovação -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 731/95;
aprovação na forma do vencido em lQ turno - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 828/96; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior:
votação do projeto; aprovação na forma cio vencido em ip
turno - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim .Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - GlycOn
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 3arrc -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos
Helênio- Maria Olivia - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. SoP a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretã'-ia, para proceder ã leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise. 1Q-Secretario. lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Velloso, Ministro do Supremo Tribunal
Federal, agradecendo a homenagem de que foi alvo em reunião
especial, em vista do sucesso da implantação do sistema
informatizado de votação nas eleições municipais deste ano.
Do Sr. Francelino Pereira, Senador, em atenção a
requerimento do Deputado Carlos Pimenta (solicitação de
prorrogação de vencimento das dividas de custeio de
emergência contraidas pelos produtores rurais do Norte de
Minas junto ao Banco do Nordeste do Brasil), informando que
o pleito foi encaminhado ao Presidente do Banco para exame.
Da Sra. Maria Elvira, De putada Federal, agradecendo convite
para participar do Ciclo de Debates O Sistema Federal de
Ensino Superior e o Desenvolvimento de Minas Gerais.
Da Sra. Carmelina aos Santos Rosa, Secretária Suostituta ca
Secretaria dos Direitos da Cidadania do Minstério ca
Justiça. informando que foi firmado o 3Q Termo Aditivo ce
Rerratificação do Convênio ng 26/94. celebrado entre esse
Ministério e a Prefeitura Municipal de Caxambu.
Comissão dede Educação.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do

Governador, encaminhando cópia das informações prestadas
pela Secretaria da Educação sobre assunto contido no
Requerimento ng 1.725/96. do Deputado Ibrahini Jacob. (-
Anexe-se ao Requerimento ng 1.725/96.)
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e

Relações Públicas do Governo do Estado, informando sobre a
impossibilidade de o Governador do Estado comparecer á
reunião especial em homenagem à Justiça Eleitoral e
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comunicando que o Procurador-Geral do Estado foi designado
para representá-lo.
Da Sra. Maria Neves de Matos. Presidente do APEMIG,
criticando as declarações do Procurador-Geral do IPSEMG e
solicitando que esta Casa apure a veracidade delas. (- A
Comissão Especial-IPSEMG.)
Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC-
MG, agradecendo o envio do documento Ciclo de Debates -
Reforma Agrária em Minas Gerais.
Do Dr. Winfried Jung, Diretor da Fundação Konrad Adenauer-

Stifturig. encaminhando exemplar da série 'Papers".
TELEGRAMAS

Do Sr. Zaire Rezende, Deputaoo Fe qeral, agradecendo convite
para o lançamento da antologia "Belo Horizonte: a Cidade

Escrita".
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do Tribunal Regional

do Trabalho 3 Região, agradecendo convite para inauguração
do Centro de Memória Política de Minas.
Dos Srs. José Maria Caldeira, Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho 3a Região, e Mauro Roberto Soares de
Vasconcelios, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo convite
para a solenidade em homenagem á Justiça Eleitoral.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, informando que o assuntoobjeto do
Oficio flQ 3.128/96, desta Casa, foi encaminhado ã Secretaria
da Saúde. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do

Governador do Estado, informando que os assuntos de que

tratam os Oficios flQS 3.114 e 3.115/96, desta Casa, foram
encaminrtados ás Secretarias do Planejamento e da Fazenda.

CARTÃO
Do Sr. Hélio Machado. Diretor-Presidente da CEASA-MG.
agradecendo o convite para a inauguração do Centro de
Memória Política de Minas.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.074/96

Dá a denominação de Rodovia Francisco Sebastião Dias ao
trecho da MGT-381 que liga o Município de Mantena à divisa
com o Estado do Espírito Santo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Rodovia Francisco Sebastião Dias
o trecho da MGT-381 que liga o Município de Mantena á divisa
com o Estado do Espirito Santo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Djalma Diniz
Justificação: 0 Sr. Francisco Dias, o Chico do DER. comc
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carinnosamente era conhecido em toda a região do Vale do Rio
Doce e também por t000s os colegas do DER-MG. foi um
desbravador aos nossos rincões. Tanto que poderíamos
compará-lo aos bandeirantes, pela sua capacidade de
liderança e força ce trabalho junto ao órgão em q ue, por 45
anos, prestou relevantes serviços.
Esse dinâmico cidadão foi um homem admirador da engenharia
rodoviária, um entusiasta por seu trabalho. Muitas estradas
na região do Vale do Rio Doce - vicinais ou estaduais -
foram construídas sob sua batuta. Morou ele na cidade de
Mantena. Onde também colaborou com sua experiência em
diversas áreas, chegando até mesmo a exercer o cargo de
Presidente da Câmara Municipal.
Por tudo isso, a população das várias localidades da região

do Vale do Rio Doce nas quais o Sr. Chico marcou presença
com sua presteza e dedicação anseiam pela justa e merecida
homenagem q ue ora se pretende prestar á memória dessa pessoa
tão querida.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos Co art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.075/96
Declara de utildade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Mateus Leme, com sede no
Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE ae Mateus Leme, com
sede no Município de Mateus Leme.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A Constituição da epública prevê que todos
tenham acesso à educação. até m-io aqueles que têm alguma
limitação física ou mental. A Lei Federal nQ 7.853. de 1989,
procura estimular o ingresso de crianças portadoras de
deficiência mental, física, visual, auditiva ou com Sindrome
de Down nas escolas regulares da rede pública.
Dados recentes divulgados pela diretoria da APAE de Mateus
Leme indicam que mais de 10% da população brasileira são
constituídos de deficientes mentais. São. port?-lto, milhões
de pessoas doentes espalhadas pelo Pais. E c 'ais grave é
que o problema a presenta sensível crescimento ae ano para
ano, segundo afirmam autoridades da área.
Ciente disso, e Querendo dar a sua contribuição, a APAE de

Mateus Leme, sociedade civil de caráter assistencial e sem
fins lucrativos. trabalra para reabilitar e educa r o
excepcional. promovenco a sua integração na sociedade. Para
tanto, desenvolve uma oroposta de educação baseada no
respeito á individualidade e no compromisso com o
crescimento de seus alunos, com ênfase no prazer ao longo
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das etapas de aprendizagem.
Diante dessas considerações, pedimos aos nobres pares que

aprovem este projeto, numa demonstração de reconhecimento ao
relevante trabalho que a referida Associação empreende.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.075/96
Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãos
Beneficentes Evangélicos de Juiz de Fora - CIBEJF -, com
sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a
Confederação de Irmãos Beneficentes Evangélicos de Juiz de
Fora - CIBEJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Maria Barros
Justificação: A Confederação de Irmãos Beneficentes
Evangélicos de Juiz de Fora está alicerçada nos princípios
cristãos de amor ao próximo pelo seu alto espírito
humanitário.
Alcançou, por seu eficiente desempenho, simpatia e
admiração de todos que a ela se filiaram. Não é apenas uma
associação de classe, é uma instituição que se insere no que
há de mais profundo no sentimento da comunidade evangélica
de Juiz de Fora.
Desde sua criação, a CIBEJF participa dos problemas que

envolvem as pessoas carentes, levando-lhes os benefícios
previstos no parágrafo único do art. 3Q do seu estatuto, em
especial a 'criação e administração de obras assistenciais,
centros comunitários, abrigos para velhos e viúvas,
prestação de assistência médica e odontológica e incentivo
ao lazer", numa demonstração de desvelo com seus
semelhantes.
A importância da CIBEJF há de fazer com que esta proposição
tenha a acolhida unânime dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.077/96
Contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do

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

Titulo 1
Disposições Preliminares

Capitulo 1
Da Composição e da Sede

Art. lQ - A Assembléia Legislativa é composta de Deputados,
representantes do povo mineiro, eleitos, na forma da lei.
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para período de quatro anos.
Art. 2c - A Assembléia Legislativa tem sua sede na Capital

do Estado e funciona no Palácio da Inconfidência.
Parágrafo único - Por motivo de conveniência pública e
deliberação da maioria de seus membros, pode a Assembléia
reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado.

Capitulo II
Da Instalação da Legislatura

Seção 1
Das Reuniões Preparatórias

Art. 3g - No inicio da legislatura, são realzadas, no
Palácio da Inconfidência, a partir do dia lQ de fevereiro,
reuniões preparatórias destinadas á posse dos Deputados
diplomados e á eleição da Mesa da Assembléia.
Art. 4 - O diploma expedido pela Justiça Eleitoral, com a
comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária,
será entregue á Mesa da Assembléia pelo Deputado, ou por
intermédio de seu partido, até o dia vinte de janeiro do ano
de instalação aa legislatura.

lQ - A lista dos De putados diplomados, em ordem
alfabética e com a indicação das respectivas legendas
partidárias, organizada pela Mesa, será publicada no órgão
oficial dos Poderes do Estado até o dia trinta de janeiro.

- O nome parlamentar ao Deputado. salvo quando
essencial á identificação, é composto de dois elementos: o
prenome e um nome, dois nomes ou dois prenomes.

Seção 11
Da Posse dos Deputados

Art. 5p - A primeira reunião preparatória, que indepence de
convocação e se destina à posse dos De putados, é realizada
no dia primeiro de fevereiro, às Quatorze horas, sendo
presidida pelo mais idoso dos Deputados presentes, o qual.
após declará-la aberta, convicará dois outros Deputados para
Secretários
Parágrafo único - O Deputado mais idoso exercerá a
Presidência até que se eleja a Mesa da Assembléia.

2
	Art. 6o - A posse de Deputados observará os seguintes

G
	

procedimentos:
1	- O Presidente, de pé. no que será acompanhado pelos

presentes, prestará o seguinte compromisso:
"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da
República e do Estado, bem como desempennar, leal e
honracamer- :. O mandato que me foi confiado pelo povo
mineiro.

2g - Em seguida, será feita por um dos Secretários a
chamada dos De putados, e caaa um, ao ser proferido o seu
nome, responderá: "Assim o prometo".

3g - O compromissando não poderá, no ato da posse,
apresentar declaração oral ou escrita, ou ser representado
por procurador.

4 - O Deputado que comparecer posteriormente será
conduzido ao recinto do Plenário por dois Deputados e
prestará o compromisso, exceto durante o recesso, quando o
fará perante o Presidente aa Assembléia.
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50 - Não se investirá no mandato de Deputado quem deixar
de prestar o compromisso regimental.

6g - Tendo prestado o compromisso uma vez, o suplente de
Deputado será dispensado de fazê-lo em convocações
subseqüentes.

7g - Ao reassumir o mandato, o Deputado comunicará seu
retorno ao Presidente da Assembléia, dispensada a prestação
do compromisso de posse.

8g - O Deputado apresentará à Mesa, para efeito de posse
e no término do mandato, declaração de bens, observado o
disposto no parágrafo único do art. 258 da Constituição do
Estado.
Art. 70 - Salvo motivo de força maior ou enfermidade
devidamente comprovados, a posse ocorrerá no prazo de trinta
dias, contado:
1 - da primeira reunião preparatória da legislatura;
II - da diplomação, se eleito Deputado durante a
legislatura;
III - da declaração de vaga, observado o disposto no

parágrafo único do art. 51.
lg - O prazo estabelecido neste artigo poderá ser

prorrogado, por igual período, a requerimento do
interessado.

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

3g - A alteração na composição da Assembléia será
publicada imediatamente após a sua ocorrência.

Seção III
Da Eleição da Mesa

Art. 8g - A eleição da Mesa da Assembléia é realizada a
partir da posse dos Deputados.

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

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

3g - A Assembléia não deliberará sobre qualquer assunto
no início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas
Ordinárias, enquanto não empossados os membros da Mesa
eleitos para o respectivo biênio.
Art. 9g - A eleição da Mesa da Assembléia e o preenchimento

de vaga nela verificada são feitos por escrutínio secreto,
observadas as seguintes exigências e formalidades:
1 - registro, individual ou por chapa, até duas horas antes

da reunião destinada à eleição, dos candidatos indicados
pelas Bancadas ou por Blocos Parlamentares aos cargos que,
de acordo com o principio da representação proporcional
lhes tenham Sido atribuídos, ou de candidatos avulsos;
II - presença da maioria dos membros da Assembléia:
III - composição da Mesa pelo Presidente, com designação de

dois Secretários e dois escrutinadores:
IV - cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma
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o nome do candidato e o respectivo cargo;
V - chamada para a votação;
VI - colocação, na cabina indevassável, em sobrecarta
rubricada pelos Secretários, das cédulas correspondentes a
todos os cargos;
VII - colocação da sobrecarta na urna;
VIII - abertura da urna por um dos escrutinadores, retirada
e contagem das sobrecartas e verificação, para ciência do
Plenário, de coincidência de seu número com o de votantes;
IX - abertura das sobrecartas pelos escrutinadores e

separação das cédulas de acordo com os cargos a serem
Preenchidos;
X - leitura dos votos por um escrutinador e sua anotação
por Outro à medida que forem apurados;
XI - invalidação da cédula que não atenda ao disposto no
inciso IV;
XII - redação, pelos Secretários, e leitura, pelo
Presidente, do boletim com o resultado ae cada eleição, na
ordem decrescente dos cargcs;
XIII — comprovação da obtenção dos votos da maioria dos
membros da Assembléia para eleição do Presidente e ao maior
número de votos para a dos demais cargos:
XIV - realização do segundo escrutínio com os dois
candidatos mais votados para Presidente, se não for atendido
o disposto no inciso anterior, decidindo-se a eleição por
maioria simples de Votos;
XV - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;
XVI - proclamação, pelo Presidente, dos eleitoE
XVII - posse dos eleitos.
Parágrafo único - Se o Presidente da reuniã for eleito

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

às altas autoridades federais e estaduais.
Art. 11 - Se até trinta de novembro do segundo ano do
mandato da Mesa da Assembléia nela se verificar vaga, esta
será preenchida mediante eleição, observadas as disposições
do art. 9Q.
Parágrafo único -. Após a data indicada neste artigo, a vaga

não será preenchida, salvo a de Presidente, que será ocupada

E
	 pelo sucessor regimental. e as vagas aos demais cargos

o
	 quando excedentes a ouatro.

S eção IV
Da Declaração de Instalação da Legislatura

Art. 12 - Em seguida à posse dos membros da Mesa da
Assembléia, o Presidente, de forma solene eae pé, rio que
será acompanhado pelos presentes. declarará instalada a

ai
	

legislatura.
Titulo II

ai	
Das Sessões Legislativas

Capitulo 1
Disoosições Gerais

Art. 13 - A sessão legislativa da Assembléia é:
- ordinária, a aue. independentemente ae convocação, se
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realiza nos dois periocios de funcionamento da Assembléia em
cada ano, de quinze de fevereiro a trinta de junho e de
primeiro de agosto a quinze de dezembro;
II - extraordinária, a que se realiza em período diverso

dos fixados no inciso anterior.
lg - As reuniões previstas para as datas indicadas no

inciso 1 serão transferidas para o primeiro dia útil
subseqüente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

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

3g - A convocação de sessão legislativa extraordinária ca
Assembléia será feita:

- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de
interesse público relevante;
II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em

município, para o compromisso e a posse do Governador e do
Vice-Governador do Estado, ou. em caso de urgência ou de
interesse público relevante, a requerimento da maioria de
seus membros.

4g - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia
Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual
tenha sido convocada.

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

Capitulo II
Da Comissão Representativa da Assembléia

Art. 14 - Durante o recesso, flaverá uma Comissão
Representativa da Assembléia Legislativa, atendida em sua
composição, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos, observado o seguinte:

- seus membros serão eleitos na última reunião de cada
período da sessão legislativa ordinária, e serão inelegiveis
para o recesso subseqüente:
II - será presidida pelo Presidente da Assembléia.
Parágrafo único - A convocação extraordinária da Assembléia
implica interrupção das atividades cia Comissão
Representativa.
Art. 15 - Os membros da Comissão Representativa serão
eleitos em escrutinio secreto, dentre os indicados pelos
Lideres de Bancada, na proporção de dois por vaga.

1 Q - A eleição será realizada, no que couber, na forma
estabelecida no art. 9Q.

- Serão eleitos membros efetivos da Comissão os
Deputados mais votados centre os indicados pela Bancada.
ficando na suplência os demais, observada a ordem
decrescente da votação.

3g - A posse, que independe de ato formal, ocorrerá após
a proclamação dos eleitos.

f 4Q - A Comissão Representativa será composta de sete
membros.
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Art. 16 - São atribuições da Comissão Representativa, além

de outras conferidas pelo Plenário:
- decidir sobre prisão de Deputado, no caso de flagrante

de crime inafiançável
II - aprovar crédito suplementar ao orçamento da Secretaria

da Assembléia, nos termos do inciso V do art. 62 da
Constituição do Estado;
III - autorizar a ausência do Governador e do Vice-

Governador do Estado, nos termos do inciso XII do art. 62 da
Constituição do Estado;
IV - cooperar com os demais Poderes na observância das

Constituições e das leis da Re
p
ública e do Estaco.

Capitulo III
Das Reuniões da Assembléia

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 17 - AS reuniões cia Assembléia 5O:
-	preparatórias, as que precedem a instalação da

legislatura;
II - ordinárias. as que se realizam uma vez por dia, em

dias úteis, ás terças, quartas e quintas-fejras, durante
qualquer sessão legislativa, com a duração de quatro horas,
iniciando-se ás Quatorze horas;
111 - de debates, as que se realizam em dias úteis, às

segundas e sextas-feiras, com a duração de quatro floras, com
inicio ás vinte e às nove horas. respectivamente, destinacas
á realização de debate, apresentação ce comunicações co
Lideranças e de Deputados e de pronunciamento de relevante
interesse público:
IV - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dias

diversos dos fixados para as ordinárias:
V - especiais, as que se realizam para eleição da Mesa da
Assembléia para o segundo biênio ou para comemorações e
homenagens, ou para a exposição de assuntos de relevante
interesse público, limitadas a Oito por sessão legislativa
ordinária, salvo quando convocadas pelo Presidente, a
requerimento co Colégio de Líder:
VI - solenes, as de instalaçCÈ e encerramento de sessão
legislativa e de posse do Governaaor e do Vice-Governador do
Estado.

lQ - As r euniões solenes e as especiais são realizadas
com qualque- número, exceto a especial destinada á eleição
da Mesa da Assembléia.

2 - As reuniões especiais são convocadas pelo
Presidente, ce oficio ou a requerimento de um terço dos
membros cia Assembléia.
Art. 18 - A convocação de reunião extraordinária, que é
feita pelo Presidente da Assembléia, determinará d: e hora
dos trabalhos e matéria a ser considerada, sendo c jlgada
em reunião e pelo órgão oficial dos Poderes do Estado.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convocará

reunião extraordinária:
- de oficio;

II - a recuerimento do Colégio de Lideres;
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III - a requerimento de um terço dos membros da Assembléia;
IV - a requerimento de Deputado.
Art. 19 - A reunião de debates poderá deixar de ser

convocada nos seguintes casos:
1 - pela convocação de reunião especial ou extraordinária,

em seu horário;
II - durante sessão legislativa extraordinária;
III - em ano de eleições no Estado.
Art. 20 - As reuniões são públicas, podendo ser secretas,
nos termos deste Regimento Interno.
Art. 21 - A presença dos Deputados será registrada no
inicio da reunião ou no seu transcurso, por meio de painel
eletrônico, e a correspondente relação será autenticada pelo
Presidente e pelo 1-Secretário.
Parágrafo único - Ocorrendo falha no sistema do painel
eletrônico, a presença de Deputados constará de relação
manuscrita, que será autenticada pelo Presidente e pelo lo-
Secretário.
Art. 22 - A hora do inicio da reunião, consultado o relógio
do Plenário, os membros da Mesa da Assembléia e os demais
Deputados ocuparão seus lugares.

l Q - Verificada a presença de um terço dos membros da
Assembléia, o Presidente declarará aberta a reunião, podendo
pronunciar as seguintes palavras: Sob a proteção de Deus e
em nome do povo mineiro, iniciamos nossos trabalhos.

2o - Não havendo númeroregimental para a abertura da
reunião, o Presidente poderá aguardar, pelo prazo de quinze
minutos, a partir da hora prevista para seu inicio, que o
quorum se complete, respeitado, no seu transcurso, o tempo

de duração de cada uma de suas partes.
3g - Inexistindo número regimental, o Presidente deixará

de abrir a reunião e anunciará a próxima ordem do dia.
4o - Não havendo reunião, o 1Q-Secretário despachará a

correspondência, dando-lhe publicidade no órgão oficial dos
Poderes do Estado.
Art. 23 - Esgotada a matéria destinada a uma parte, ou
findo o prazo de sua duração, passar-se-á á parte
subseqüente.
Art. 24 - O prazo de duração da reunião pode ser prorrogado
pelo Presidente, de oficio ou a requerimento do Colégio de
Lideres, ou de Deputado.

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

2g - A prorrogação não poderá exceder à metade do prazo
regimental da reunião.

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

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

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

Seção II
Das Reuniões Ordinária e Extraordinária

Subseção 1
Do Transcurso da Reunião

Art. 25 - A reunião pública ordinária desenvolve-se do
seguinte modo:
1 - PRIMEIRA PARTE - Das 14 horas às 15h15min:
a) l Fase: nos quinze minutos iniciais - EXPEDIENTE:
1) leitura e aprovação da ata;
2) leitura da correspondência;
b) 2sá Fase: das 14h15min às 15h15min - GRANDE EXPEDIENTE:
1) apresentação de proposições;
2) oradores inscritos;
II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA: das 15h15rnin em diante:
a) l Fase: das 15h15min às 16h15min:
1) comunicações da Presidência;
2) pareceres;
3) requerimentos:
b) 2çj Fase: das 16h15min em diante:
1) propostas de emenda à Constituição;
2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada;
3) projetos;
4) pareceres de redação final
III - TERCEIRA PARTE - COMUNICAÇÕES E ORADORES INSCRITOS:
1) Comunicações;
2) oradores inscritos.

l Q - O Presidente da Assembléia, de oficio ou a
requerimento, poderá destinar a primeira parte da reunião
ordinária a homenagem especial, ou interrompê-la para
receber personalidade de relevo.

f 2g - Falecendo Deputado, o Presidente comunicará o fato à
Assembléia, podendo suspender os trabalhos da reunião.
Art. 26 - A reunião pública extraordinária, também com
duração de Quatro horas, desenvolve-se cio seguinte modo:

PRIMEIRA PARTE - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: nos quinze
minutos iniciais:II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA: nas três horas e
quarenta e cinco minutos restantes.
Parágrafo unico - O Presidente da Assembléia poderá

Subdividir a ordem do dia.
Subseção II
Do Expediente

Art. 27 - Abertos os trabalhos, o 2g-Secretário fará a
leitura da ata da reunião anterior, que o Presidente
considerará aprovada, independentemente de votação.
ressalvada a retificação.

lg - Para retificar a ata, o Deputado poderá falar uma
vez, pelo prazo de cinco minutos, cabendo ao 2g-Secretário
orestar os esclarecimentos que entender convenientes.

2 - A retificação tida por procedente será consignada na
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ata seguinte.
Art. 28 - Aprovada a ata, o 1Q-Secretário lerá, na integra,
a correspondência de altas autoridades, fará o resumo das
demais e as despacriará.
Parágrafo único - Se o prazo a que se refere a alínea "a

do inciso 1 do art. 25 for esgotado apenas com a leitura e a
aprovação da ata. o l-Secretãrio aespachará a
correspondência e dar-lhe-á publicidace no órgão oficial dos
Poderes do Estado.

Subseção III
Do Grande Expediente

Art. 29 - Cumprido o disposto rio artigo anterior, passar-
se-á ao recebimento de proposições e â concessão da palavra
aos oradores inscritos, observado o disposto no art. 164.

- Para apresentar proposição, falar sobre assunto de
interesse geral. fazer comunicação de acontecimento
relevante, terá o Deputado previamente inscrito o prazo de
quinze minutos.

2g - O Deputado poderá fazer comunicação por escrito, bem
como encaminhar à Mesa as proposições que não tiverem sido
lidas.

Subseção IV
Da Ordem do Dia

Art. 30 - Será distribuído antes da reunião o impresso
contendo a ordem do dia, que não será interrompida, salvo
para a posse de Deputado.
Art. 31 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o
Presidente abrirá as inscrições para o Grande Expediente da
reunião seguinte.
Art. 32 - As comunicações da Presidência, compreendendo
informações, decisões, despachos e atos assemelhados, serão
feitas, preferencialmente, antes de iniciada a apreciação de
proposições.
Art. 33 - O Presidente cia Assembléia organizará e anunciará

a Ordem do dia da reunião seguinte, que será convocada antes
de encerrados os trabalhos.
Art. 34 - A modificação da ordem do dia se dará em cada
fase øa reunião, a requerimento, nos seguintes casos:
1 - adiamento;
II - retirada de tramitação de proposição;
III - alteração da ordem ce apreciação das proposições.

Subseção V
Da Explicação Pessoal

Art. 35 - Em discurso não excedente a cinco minutos, o
Deputado poderá explicar o sentido de palavras por ele
proferidas, ou contidas em seus votos. ás quais não se tenha
dado ade

q
uada interpretação.

Parágrafo único - Conceder-se-á a palavra para explicação
pessoal após a Ordem cio dia.

Subseção Vi
Das Comunicações e Oradores Inscritos

Art. 36 - Após a ordem do dia, será ciaaa a palavra aos
Deputados, inscritos, observado o disposto no art. 164. para
fazer comunicação ou pronunciamento, respeitada a hora
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prevista para o término da reunião.
f 1Q - NOS primeiros trinta minutos, terá o Deputado o

prazo de até cinco minutos para fazer breves comunicações.
2g - Aplica-se às comunicações de que trata o parágrafo

anterior o disposto no E 2Q do art. 29.
- Não havendo comunicações a serem feitas ou esgotado

o tempo estabelecido no 1Q, o Deputado poderá usar da
palavra pelo tempo que o Presidente estabelecer, o qual não
excederá a uma hora.

Seção III
Da Reunião de Debates

Art. 37 - A reunião 
p
ública de debates desenvolve-se do

seguinte modo:
- PRIMEIRA PARTE:

a) ia Fase: nos quinze minutos iniciais - EXPEDIENTE:
1) leitura e aprovação da ata:
2) leitura da correspondência;
b) 2 53 Fase: nos sessenta minutos seguintes - GRANDE

EXPEDIENTE:
1) apresentação de proposição:
2) oradores inscritos:
II - SEGUNDA PARTE - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E ORADORES

INSCRITOS:
1) comunicações do Presidente;
2) oradores inscritos.
Art. 38 - Aplica-se á reunião ce debates o disposto no art.
25, f ip e 2g. e nos arts. 27. 28, 29 e 33.
Art. 39 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o
Presidente abrirá as inscrições para o Grande Expediente da
reunião seguinte e, a seguir, fará comunicações,
compreendendo informações, decisões, despachos e atos
assemelhados.
Art. 40 - Após a realização de comunicações, sea dada a
palavra aos Deputados, segundo a ordem de inscrição, pelo
tempo que o Presidente estabelecer. o qual não excederá a
uma hora.
Parágrafo único - Os lideres inscritos terão preferência

para fazer uso da palavra.
Seção IV

Das Reuniões Preparatórias. Especiais e Solenes
Art. 41 - Aplica-se ás reuniões oe que tratam os incisos V
e VI do art. 17. rio que couber, o disposto nos arts. 27 e
28.
Parágrafo único - O desenvolvimento das reuniões
preparatórias, especiais e solenes terá rito es pecifico, a
ser estabelecido no momento próprio.

Seção V
Da Reunião Secreta

Art. 42 - A reunião secreta é convocada pelo Presidente da
Assembléia, de oficio ou a reo imento.
E ip - Será secreta a reuniã. rn Que se deliberar sobre as

matérias de que trata o art. 270. ressalvados os incisos 1.
ix e X.

2g - O Presidente da Assembléia fará sair do Plenar'ic,
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das galerias e das dependências contíguas as pessoas
estranhas aos trabalhos, inclusive os servidores da
Secretaria da Assembléia.

3 - Se a reunião secreta tiver de interromper a pública,
será esta suspensa para as providências previstas no
parágrafo anterior.

4g - Antes de encerrada a reunião, o Presidente submeterá
a votação se permanecerão secretos ou constarão em ata
pública os pareceres e as atas de reuniões de Plenário e de
comissões.

5 - Na hipótese de permanecerem secretos os trabalhos, o
Presidente tornará pública a decisão tomada.

- O Deputado poderá reduzir por escrito seu
pronunciamento, que será arquivado com os documentos
referentes à reunião.

Seção VI
Das Atas

Art. 43 - Serão lavradas duas atas dos trabalhos da reunião
pública:
1 - uma, em minúcias, para ser divulgada no órgão oficial

dos Poderes do Estado;
II - outra, em relato sucinto, para ser lida, aprovada e

assinada na reunião seguinte.
lg - Os documentos oficiais serão resumidos na ata

sucinta e transcritos na destinada à publicação.
f 2Q - O documento não oficial será indicado na ata

destinada à publicação , com a declaração de seu objeto.
3 - Os documentos apresentados por Deputado durante seu

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

- O Deputado poderá fazer inserir na ata destinada à
publicação as razões de seu voto, redigidas em termos
concisos.

5g - A correção de publicação far-se-á por meio de
errata.
Art. 44 - A ata de reunião secreta será redigida pelo 2g-

Secretário, apreciada pelo Plenário antes do encerramento da
reunião, assinada pela Mesa da Assembléia e fechada com
lacre em invólucro datado e rubricado por dois Secretários.
Art. 45 - A ata da última reunião da sessão legislativa

ordinária ou extraordinária será submetida à apreciação do
Plenário antes de encerrados os trabalhos, presente qualquer
número de Deputados.
Art. 46 - Não se realizando reunião por falta de 'quorum",
será registrada a ocorrência, com menção dos nomes dos
Deputados presentes e da correspondência despachada.

Titulo III
Dos Deputados
Capitulo 1

Do Exercício do Mandato
Art. 47 - O exercício do mandato se inicia com a posse.
Art. 48 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:
1 - integrar o Plenário e as comissões, tomar parte nas

reuniões e nelas votar e ser votado;
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II - oferecer proposições, discutir e deliberar sobre

matéria em tramitação:
III - encaminhar, por meio oa Mesa da Assembléia, pedidos

escritos de informação;
IV - usar da palavra, pedindo-a previamente ao Presidente

da Assembléia ou ao de Comissão;
V - examinar documentos existentes no arquivo;
VI - requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa da
Assembléia ou diretamente, providências para garantia de
suas imunidades:
VII - utilizar-se dos serviços cia Secretaria da Assembléia
para fins relacionados com o exercicio do mandato;
VIII - receber, diariamente, a edição do órgão oficial dos
Poderes do Estado;
IX - retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou
livros da biblioteca.
Parágrafo ún i co - O Deputado não poderá presidir os
trabalhos da Assembléia Ou de comissão, nem ser designado
relator, quando se estiver discutindo ou votando assunto ae
seu interesse 

p
essoal. ou quando se tratar oe proposição ce

sua autoria.
Art. 49 - O Deputado é inviolável por suas opiniões.
palavras e votos.

l - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma.
ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processado criminalmente, sem prévia licença da Assembléia
Legislativa.
f 2Q - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência
de deliberação suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato.

3g - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos, óentrc de vinte e quatro horas, á
Assembléia Legislativa, r..a que. pelo voto secreto da
maioria ce seus membros, resolva sobre a prisão e autorize
ou não a formação ae cul pa, ressalvado o cisposto no inciso
1 do art. 16.

4g - O Deputaco sera submetido a julgamento perante o
Tribunal de .Justiça.

5 - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre
informação recebida ou prestada em razão ao exercido do
mandato nem sobre as pessoas que lhe tenham confiado ou dele
recebido informação.
f 6Q - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da
República não inscritas ria Constituição do Estado sobre
sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimento e incorporação ás
Forças Armadas.
Art. 50 - O Deputado que se cesvincular de seu partido
perde o direito de exercer cargo ou função destinados á sua
Bancada, salvo se membro da Mesa da Assembléia ou da
Comissão Representativa.

Capitulo II
Da Vaga, da Licença, do Afastamento e da

Sus pensão do Exercício do Mandato
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Art. 51 - A vaga, na Assembléia Legislativa, verificar-se--á
por falecimento, renúncia ou perda do mandato.
Parágrafo único - A ocorrência de vaga será declarada pelo
Presidente, em Plenário, durante reunião ou durante o
recesso, mediante ato publicado no órgão oficial dos Poderes
do Estado.
Art. 52 - A renúncia ao mandato deve ser manifestada por

escrito ao Presidente da Assembléia e se tornará efetiva e
irretratável depois de lida ou publicada no órgão oficial
dos Poderes do Estado.
Art. 53 - Considera-se haver renunciado:
- o Deputado que não prestar compromisso na forma e no

prazo previstos, respectivamente, nos arts. 6g e 7g;
II - o suplente que, convocado, não entrar no exercício do

mandato nos termos deste Regimento Interno.
Art. 54 - Perderá o mandato o Deputado:
- que infringir proibição estabelecida no art. 57 da

Constituição do Estado;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o

decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa

ordinária, à terça parte das reuniões ordinárias, salvo
licença ou missão autorizada pela Assembléia Legislativa;
IV - que perder os direitos políticos ou os tiver

suspensos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos
previstos na Constituição da República:
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada

em julgado.
lg - Nos casos dos incisos 1. II e VI, a perda de mandato

será decidida à vista de provocação da Mesa ou de partido
representado na Assembléia, por voto secreto e maioria aos
Deputados, assegurada ampla defesa.

2g - Nos casos dos incisos III, IV e V. a perda será
declarada pela Mesa, de oficio ou por provocação de qualquer
dos Deputados ou de partido representado na Assembléia
Legislativa, assegurada ampla defesa.

3g - Nos casos dos incisos 1, II e VI, a representação
será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
observadas as seguintes normas:

- será recebida e processada na Comissão, fornecida a
respectiva cópia ao Deputado, que terá o prazo de cinco dias
para apresentar defesa escrita e indicar provas:
II - não oferecida a defesa, o Presidente da Comissão
nomeará defensor dativo para fazê-la em prazo igual ao
estabelecido no inciso anterior:
III - oferecida a defesa, a Comissão, no prazo de quinze

dias, procederá à instrução probatória e proferirá parecer
concluindo pela apresentação de projeto de resolução que
disponha sobre a perda do mandato, se procedente a
representação, ou pelo arquivamento desta;
IV - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça será

encaminhado à Mesa da Assembléia e incluído em ordem do dia.
4g - No caso de incapacidade civil absoluta, a suspensão
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cio exercicio domancato não implica perda da remuneração.
Art. 55 - Será daca icença ao Deputado cara:

- chefiar missão temporária de caráter diplomático;
II - participar de curso, congresso, conferência ou reunião

considerada de interesse da atividade parlamentar;
III - tratar de saúde, quando, por motivo de doença

comprovada, se encontrar impossibilitado de atenoer aos
deveres decorrentes do exercicio do mandato;
IV - tratar, sem remuneração, de interesse particular,

desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias
por sessão legislativa ordinária.
: lg - A licença depende de requerimento fundamentado.

dirigido ao Presidente da Assembléia.
- A licença será concedida pelo Presidente, de oficio

ou a requerimento, exceto nas hipóteses dos incisos 1 e IV,
Quando a decisão caberá á Mesa da Assembléia.

f 3g - O Deputaco licenciado poderá exercer os direitos
assegurados nos i ncisos V. VI, VIII e IX do art. 48, ficando
suspensos os enumerados nos demais incisos.

- O Deputaco não poderá reassumir o mandato antes de
findo o prazo da licença, quando esta houver ensejado a
convocação de suplente.

§ 5 - Para se afastar do território nacional, o Deputado
dará prévia ciência á Assembléia, por intermédio do
Presidente, indicando a natureza e a duração do afastamento.

6 - Não será subvencionada viagem de Deputado,
ressalvado o disposto no inciso XXVI do art. 121 ou na
hipótese de representação da Assembléia por determinação da
Mesa.
f 7g - Para obtenção ou prorrogação da licença médica, será

necessário laudo de inspeção de saúde. firmado por três
médicos integrantes co respectivo serviço da Secretaria da
Assembléia.
Art. 56 - Ao se afastar do exercicio CO mandato para ser
investido no cargo de Ministro de Estado. Governador de
Território ou Secretário de Estado do Distrito Feceral, de
Território, ou de Municipio que seja capital de Estado, bem
como ao reassumir suas funções, o Deputado peverá fazer
comunicação escrita á Mesa da Assembléia.

1Q - No caso do afastamento de q ue tratam este artigo e o
inciso i - do art. 55, o Deputado poderá optar pela
remuneraço do mandato.
E 2g - A apresentação da comunicação de que trata este

artigo implica renúncia aos lugares que o Deputado ocupe nas
comissões.
Art. 57 - As imunidades constitucionais dos Deputados
subsistirão durante o estado de sitio, só podendo ser
suspensas depois de decisão tomada em escrutinio secreto,
mediante o voto de dois terços dos membros da Assembléia,
restrita a suspensão aos atos que. praticados fora do
recinto desta, sejam incompativeis com a execução da medida.
Parágrafo único - A mensagem q ue solicita a suspensão será
remetida á Comissão ce Constituição e Justiça para parecer.

Capitulo III

E
o
c

o
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Da Licença para Instauração de Processo Criminal contra
Deputado

Art. 58 - A solicitação do Presidente do Tribunal
competente para instaurar processo criminal contra Deputado
será instruída com cópia integral dos autos.
Art. 59 - A solicitação de licença será submetida ao exame
preliminar do Corregedor, que emitirá parecer sobre o
aspecto formal do pedido.

l - Quando o parecer concluir pelo não-atendimento dos
pressupostos para o seu recebimento, a solicitação será
devolvida ao tribunal competente para as providências
cabíveis.

2g - Verificado o atendimento dos pressupostos, o
Presidente despachará o expediente à Comissão de
Constituição e Justiça, observadas as seguintes normas:
1 - no caso de flagrante, a Comissão resolverá

preliminarmente sobre a prisão, devendo:
a) ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob
custódia da Assembléia até o pronunciamento desta sobre o
relaxamento ou não da prisão;
b) facultar ao réu ou ao seu defensor o oferecimento de
alegações orais ou escritas em reunião expressamente
convocada para esta finalidade, dentro de quarenta e oito
Moras do recebimento dos autos;
c) oferecer, em vinte e quatro horas, parecer sobre a
manutenção ou não da prisão, a ser submetido ao Plenário,
que decidirá, em sua primeira reunião, pela maioria de seus
membros, em escrutínio secreto, dando-se, em qualquer
hipótese, prosseguimento ao processo, na forma prevista para
pedido de licença, para o fim de autorização, ou não, da
formação de culpa;
II - no caso de solicitação de licença, será observado o

seguinte procedimento:
a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo a que se
refere o inciso 1 do art. 135, sobre a possibilidade de sua
concessão, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado;
b) constatando que os atos imputados ao Deputado se incluem
entre as hipóteses de inviolabilidade parlamentar, a
Comissão emitirá parecer, a ser submetido ao Plenário, pela
impossibilidade de deliberação sobre a matéria e pela
conseqüente devolução do pedido ao tribunal competente;
c) não se verificando a hipótese da alínea anterior, a
Comissão fornecerá cópia do pedido de licença ao Deputado
denunciado, que terá o prazo de quinze dias para apresentar
defesa escrita e indicar provas;
d) não apresentada a defesa, o Presidente da Comissão
nomeará defensor dativo para oferecê-la em prazo igual ao
estabelecido na alínea anterior;
e) apresentada a defesa, abrir-se-á a fase de instrução
probatória, por prazo não excedente a dez dias, passando-se
à emissão de parecer, nos cinco dias seguintes, em que se
concluirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido de
licença, ou pela autorização, ou não, da formação de culpa.
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no caso de flagrante:
f) o processo lacrado e rubricado será encaminhado à Mesa

da Assembléia para inclusão do parecer em ordem dc dia:
g) se, pelo voto secreto da maioria dos membros da
Assembléia, for admitida a acusação, considerar-se-á
concedida a licença para instauração do processo ou
autorizada a formação de culpa, dando o Presidente, em
Qualquer hipótese, ciência imediata cia decisão ao tribunal
competente.

3g - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência de
iniciativa do Corregedor ou de outro Deputado, aplicar-se--á
ao procedimento estabelecido no inciso II deste artigo a
regra prevista no art. 283.

4g - Durante o recesso, as atribuições conferidas no
inciso 1 deste artigo à Comissão cie Constituição e Justiça e
ao Plenário serão exercidas, cumulativamente, pela Comissão
Representativa da Assembléia.

Capitulo IV
Do Decoro Parlamentar

Art. 60 - O Deputado que descumprir os deveres decorrentes
do mandato, ou praticar ato que afete a dignidade da
investidura, estará sujeito a processo e a penalidades
previstos neste Regimento Interno.

l Q - Constituem penalidades:
- censura:

11 - impedimento temporário do exercicio do mandato, não
excedente a trinta dias:
III - perda do mandato.

- Considera-se atentatório do decoro parlamentar o
uso, em discurso ou proposição, de expressões que configurem
violação dos direitos constitucionais.
§ 3g - E incompativel com o decoro parlamentar:
1 - o abuso das prerrogativas constitucionais;
II - a percepção de vantagens indevidas:
III - a prática de irregularidades graves no desempenho do

mandato ou de encargos dele decorrentes.
IV - o ato de caluniar ou difamar Deputado, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime ou ofensivo à sua
reputação.
Art. 61 - D Deputado acusado da prática cie ato que ofenda a
sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da
Assembléia ou ao de comissão que mande apurar a veracidade
da arguição e, não provada a procedência, imponha ao
Deputado ofensor a penalidade regimental cabivel.
Art. 62 - A censura será verbal ou escrita.
lg - A censura verba é aplicada em reunião, pelo

Presidente da Assembléia ou pelo de comissão, ao Deputado
que:
1 - deixar cie observa-, salvo motivo justificado, os

deveres decorrentes co mandato ou os preceitos oeste
.2	Regimento Interno:

 

II -perturbar a orcem o praticar atos q ue in f rinjam as
regras de boa conduta no recinto da Assembléia ou em suas
demais dependências.

a
E
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i 2Q - A censura escrita será imposta pela Mesa da
Assembléia ao Deputado que:

- reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo
anterior;
II - usar, em discurso ou proposição, expressões

atentatórias ao decoro parlamentar;
III - praticar ofensas fisicas ou morais em dependências da

Assembléia ou desacatar, por atos ou palavras, outro
Deputado, a Mesa ou comissão, e respectivas presidências, ou
o Plenário.
Art. 63 - Considera-se incurso na sanção de impedimento
temporário do exercicio do mandato o Deoutado que:

- reincidir nas hipóteses previstas no 2Q do artigo
anterior;
II - praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

deste Regimento;
iii - revelar conteúdo de debates ou deliberações que, por

decisão da Assembléia ou de comissão, devam ficar secretos;
IV - revelar informações ou conteúdo de documentos oficiais

de caráter reservado de que tenha tido conhecimento.
Parágrafo único - Nos casos indicados neste artigo, a
penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutinio
secreto e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla
defesa.

Capitulo V
Da Convocação de Suplente

Art. 64 - O Presidente convocará suplente de Deputado, no
prazo de quarenta e oito horas, nos casos de:

- ocorrência de vaga;
II - investidura do titular nas funções indicadas no art.

56.
III - licença para tratamento de saúoe do titular por prazo

superior a cento e vinte dias, vedada a soma de periodos
para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o
periodo de licença e de suas prorrogações;
IV - licença para chefiar missão temporária de carâter

diplomático, atendido o disposto no inciso anterior;
V - decorridos cento e vinte dias sem que o titular tenha
tomado posse, por motivo de força maior ou enfermidade
devidamente comprovados.
Art. 65 - Se ocorrer vaga e não houver suplente. far-se-á
eleição para preenchê-la, se faltarem mais de qLnze meses
para o término do mandato, cabendo ao Presidente da
Assembléia comunicar o fato á Justiça Eleitoral.
Parágrafo único - O suplente de Deputado, quando convocado
em caráter de substituição, não poderá ser eleito para os
cargos da Mesa da Assembléia.

Capitulo VI
Da Remuneração e da Ajuda de Custo

Art. 66 - A remuneração e a ajuda de custo do Deputado
serão estabelecidas, no fim de cada legislatura, para a
subsequente.
Parágrafo único - O pagamento da remuneração Correspondera
ao comparecimento efetivo do Deputado ás reuniões e a
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participação nas votações.
Capitulo VII
Das Lideranças

Seção 1
Da Bancada

Art. 67 - Bancada é o agrupamento organizado de, no mínimo.
dois Deputados de urna mesma representação partidária.
Art. 68 - Líder é o porta-voz da respectiva Bancada e o
intermediário entre esta e os órgãos da Assembléia.

§ l - Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até
cinco dias após o inicio da sessão legislativa ordinária, o
nome de seu Líder. escolhido em reunião por ela realizada
para este fim.
§ 2g - A indicação ce que trata o parágrafo anterior será

formalizada em ata, cuja cópia será encaminhada á Mesa.
3g - Enquanto não for feita a indicação, considerar-se-ã

Líder o Deputado mais idoso.
§ 4g - Cada Líder poderá indicar Vice-Lideres, na proporção

de um por oito Deputacos, ou fração, da respectiva Bancada,
ressalvado o disposto nos arts. 69 e 73. § 3g.
6 5Q - Os Lideres e os V i ce-Lideres não poderão ser membros

da Mesa da Assembléia.
Art. 69 - Haverá Lder Co Governo se o Governador do Estado

o indicar à Mesa Ca Assembléia.
Parágra: rnico - Poderão ser indicados pelo Líder Co

Governo a três Vice-Lideres.
Art. 70 - Além de outras atribuições regimentais, cabe ao
Líder

- inscrever membros aa Bancada para discutir matéria
constante na pauta e para falar na terceira parte aa
reunião:
II - indicar candidatos da Bancada ou do Bloco Parlamentar

para concorrerem aos cargos da Mesa da Assembléia e da
Comissão Representativa:
III - indicar á Mesa membros da Bancada ou do Bloco

Parlamentar para comporem as comissões e. no caso do art.
118. propor Substituição;
IV - cientificar a Mesa da Assembléia de qualquer alteração

nas Lideranças.
Art. 71 - Será facultado ao Líder, em caráter exceocional.
usar da palavra pelo tempo que o Presidente oa Assembléia
prefixar, a fim ce tratar ue assunto relevante e urgente ou
responder a critica dirigida à Bancada ou ao Bloco
Parlamentar a que pertença.
§ 1 - Quando o Liaer não puder ocupar a tribuna, poderá
transferir a palavra a um aos respectivos Vice-Lideres ou a
qualquer de seus liderados.

2 - A palavra somente será concedida, em ambas as fases
da ordem do dia, depois de discutidas Ou votadas as matérias
nelas constantes.

Seção II
Dos Blocos Parlamentares

Art. 72 - E facultado ás representações partidárias, por,
decisão da maioria de seus membros, constituírem Bloco
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Parlamentar, sob liderança comum, vedada a participação de
cada uma delas em mais de um Bloco.

1Q - A constituição do Bloco Parlamentar e as alterações
nele verificadas serão comunicadas à Mesa da Assembléia,
para publicação e registro.

2g - O Bloco Parlamentar terá o tratamento dispensado às
Bancadas.

- A escolha do Líder será comunicada à Mesa até cinco
dias após a constituição do Bloco Parlamentar, em documento
subscrito pela maioria dos membros de cada Bancada que o
integre.

4g - As Lideranças das Bancadas coligadas em Bloco
Parlamentar têm suspensas suas atribuições e prerrogativas
regimentais.

50 - Não será admitida a constituição de Bloco
Parlamentar integrado por menos de um e meio décimos dos
membros da Assembléia.

- Se o desligamento de uma Bancada implicar composição
numérica menor que a fixada no parágrafo anterior,
extinguir-se-á o Bloco Parlamentar.

7p - O Bloco Parlamentar tem existência por sessão
legislativa ordinária, prevalecendo na convocação
extraordinária da Assembléia.

8g - Dissolvido o Bloco Parlamentar, ou modificada sua
composição numérica, será revista a representação das
Bancadas ou dos Blocos nas comissões, para o fim de
redistribuição de lugares, consoante o principio da
proporcionalidade partidária.

90 - A Bancada que se tenha desvinculado de Bloco
Parlamentar, ou a que tenha integrado Bloco oosteriormente
dissolvido, não poderá participar de Outro na mesma sessão
legislativa ordinária.

Seção III
Da Maioria e da Minoria

Art. 73 - Constitui a Maioria a Bancada ou o Bloco
Parlamentar integrado pela maioria dos membros da
Assembléia, considerando-se Minoria a representação
partidária ou o Bloco imediatamente inferior que, em relação
ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.

1Q - Se não for atingida a maioria de que trata este
artigo, assumirá as funções regimentais e constitucionais da
Maioria a Bancada ou o Bloco que tiver maior número de
representantes.

2o - As Lideranças da Maioria e da Minoria são
constituídas segundo os preceitos deste Regimento Interno
aplicáveis à Bancada e ao Bloco Parlamentar.

30 - Não haverá Vice-Líder da Maioria nem da Minoria.
Seção IV

Do Colégio de Lideres
Art. 74 - Os Lideres da Maioria, da Minoria, das Bancadas e

dos Blocos Parlamentares constituem o Colégio de Lideres.
lg - Os Líderes de Bancadas que participem de Bloco

Parlamentar e o Líder do Governo terão direito a voz, mas
não a voto, no Colégio de Lideres.
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2g - As deliberações co Colégio de Lideres serão tomadas

por maioria absoluta.

f 3g - O voto de Líder de Bloco Parlamentar terá peso
diretamente proporcional ao número de Bancadas que integrem
o referido Bloco.

4g - Acordo de Lideres visando a alterar procedimento
específico na tramitação de matéria somente será recebido se
subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Lideres.

5 - O Acordo de Lideres não será recebido se visar a
alterar as essencial idades do processo legislativo.

Titulo IV
Da Mesa da Assembléia

Capitulo 1
Da Composição e da Competência

Art. 75 - A Mesa da Assembléia, na qualidade de comissão
executiva, incumbe a direção dos trabalhos da Assembléia.
Art. 76 A Mesa é composta do Presidente, de três Vice-

Presidentes e cinco Secretários.
Art. 77 - Tomarão assento à mesa, durante as reuniões, o

Presidente da Assembléia e dois Secretários.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convidará

Deputados para exercerem a função de Secretário, na ausência
eventual dos titulares.
Art. 78 - O mandato para membro ca Mesa, vedada a
recondução para o mesmo cargo em eleição verificada na mesma
legislatura, é de dois anos e termina com a posse dos
sucessores.
Art. 79 - Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser
indicados Lideres de Bancada ou de Bloco Parlamentar nem
fazer parte ce comissão permanente, especial ou de
inquérito, ressalvado o disposto no inciso II do art. 14.
Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

entre outras atribuições:
- dirigir os trabalhos legislativos e tomar as

providências necessárias a sua regularidade:
II - promulgar as emendas à Constituição:
III - dar conhecimento ao Plenário, na última semana da

sessão legislativa ordinária, do relatório das atividades da
Assembléia;
IV - autorizar desp€:s dentro da previsão orçamentária;
V - orientar os serviços administrativos da Assembléia,
interpretar o regulamento e decidir, em grau de recurso, as
matérias relativas aos direitos e aos deveres dos
servidores:
VI - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações
e fixar seus percentuais, salvo quando expressos em lei ou
resolução, conceder licença, põr em disponibilidade, demitir
e aposentar os servidores da Secretaria da Asemblêia,
assinando o Presidente os respectivos atos:
VII - apresentar projeto de resolução que vise a
a) dispor sobre o Regimento Interno e suas alterações:
Dl fixar a remuneração do Deputado, em cada legislatura,

para a subseqüente:
c) fixar a remuneração, para cada exercício financeiro, do



426

Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado;
d) dispor sobre o regulamento geral da Secretaria da
Assembléia, sua organização, seu funcionamento e sua
policia, bem como suas alterações;
e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de
cargo, emprego ou função, planos de carreira, regime
jurídico dos servidores da Secretaria da Assembléia e
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias:
f) criar entidade da administração indireta da Assembléia
Legislativa, observado, no que couber, o disposto nas
alíneas "d" e e;
g) conceder licença ao Governador do Estado para

interromper o exercicio de suas funções:
r) conceder licença ao Governador para ausentar-se do
Estado, e ao Vice-Governador, do Pais, quando prevista
ausência superior a quinze dias;
i) dispor sobre a mudança temporária ca sece da Assembléia

Legislativa;

j) abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembléia,
nos termos da Constituição do Estado, e propor a abertura de
Outros créditos adicionais;
VIII - emitir parecer sobre:
a) a matéria de que trata o inciso anterior;
b) requerimento de inserção, nos anais da Assembléia, de

documentos e pronunciamentos não oficiais;
c) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e
fiscalização da Assembléia;
d) constituição de comissão de representação que importe

ônus para a Assembléia;
IX - decidir sobre o requerimento a que se refere o art.

305;
X - aeclarar a perda do mandato de Deputado. nos casos
previstos nos incisos III. IV e V ao art. 54, na forma co
disposto no 2Q do mesmo artigo;
XI - aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado,
consoante o 2p do art. 62;
XII - aprovar a proposta do orçamento anual das
administrações direta e indireta da Assembléia e encaminhã-
la ao Poder Executivo;
XIII - encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de
contas da Secretaria da Assembléia referente a cada
exercício financeiro, para parecer prévio:
XIV - publicar mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, resumo do demonstrativo das des pesas orçamentárias
executadas no período pelas unidades administrativas diretas
e indiretas da Assembléia;
XV - autorizar aplicação de disponibilidades financeiras
aas administrações direta e indireta aa Assembléia, mediante
depósito em instituições financeiras oficiais do Estado,
ressalvados os casos previstos em lei federal
xvi - conceder licença ao Deputado nas hi póteses dos
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incisos 1 e IV do art. 55.
Parágrafo único - As disposições relativas às comissões
permanentes aplicam-se, no que couber, à Mesa da Assembléia.
Art. 81 - A Mesa ca Assembléia, por iniciativa própria ou a
requerimento de Deputado ou comissão, exercerá a competência
prevista no art. 103 da Constituição da República e rio art.
118 da Constituição do Estado.

Capitulo II
Do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembléia

Art. 82 - A Presidência é o órgão representativo da
Assembléia Legislativa e responsável pela direção dos
trabalhos institucionais e por sua ordem.
Art. 83 - Compete ao Presidente, além de outras

atribuições:
- abrir, presidir e encerrar as reuniões da Assembléia;

II - fazer ler as atas pelo 2Q-Secretário, submetê-las a
discussão e assiná-las, de pois de aprovadas;
III - receber a correspondência destinada á Assembléia;
IV - fazer ler a corresndência pelo lQ-Secretario;
V - anunciar o número c: Deputados presentes:
VI - autenticar, juntamente com o 1Q-Secretâr 4 o. a lista de
presença dos Deputados;
VII - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as

Lideranças;
VIII - determinar a retirada de proposição da ordem do dia.
IX - submeter a discussão e votação a matéria em pauta;
X - anunciar o resultado da votação;
XI - anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente
pelas comissões e a fluência do prazo para interposição do
recurso a que se refere o inciso 1 do 20 do art. 60 da
Constituição do Estado;
XII - decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho;
XIII - determinar a anexação, o arquivamento ou o
desarquivamento de proposição;
XIV - declarar a prejudicialidade de proposição;
XV - interpretar o Regimento Interno e decidir sobre

questão de ordem;
XVI - prorrogar, de oficio, o horário da reunião;
XVII - convocar sessão legislativa extraordinária e
reuniões da Assembléia;
XVIII - determinar a publicação dos trabalhos da

Assembléia;
XIX - designar os membros das comissões;
XX - declarar a perda da qualidade de membro ce comissão.
por motivo de falta, nos termos do 2Q do art. 117;
XXI - distribuir matéria ás comissões;
xxii - constituir comissão de representação:
Xxiii - indeferir requerimento de audiência de comissão.
Quando impertinente, ou quando sobre a proposição já se
tenham pronunciado três comissões, salvo o disposto no art.
216;
XXIV - decidir sobre recurso cc decisão de auestão de orcem

alo^	

arguida em comissão;
XXV - prsiir as reunões ca Mesa a Assenbia, com
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direito a voto;
XXVI - dar posse aos Deputados;
XXVII - conceder licença a Deputado, exceto na hipótese dos
incisos 1 e IV do art. 55;
XXVIII - assinar as proposições de lei;
XXIX - promulgar:
a) a resolução legislativa, ressalvada a hipótese prevista

no art. 205;
b) a lei resultante de sanção tácita, transcorrido o prazo

previsto no f 8g do art. 70 da Constituição do Estado;
c) a lei ou a disposição legal resultante de rejeição de
veto, transcorrido o prazo previsto no BQ do art. 70 da
Constituição do Estado;
XXX - encaminhar e reiterar pedido de informação;
XXXI - encaminhar aos órgãos ou às entidades referidos no

art. 115 as conclusões de comissão parlamentar de inquérito;
XXXII - assinar a correspondência oficial destinada ao
Presidente da República, aos Governadores de Estado, do
Distrito Federal e de Território, aos Ministros e aos
Secretários de Estado, aos Presidentes da Câmara aos
Deputados, do Senado Federal, das Assembléias e dos
Tribunais, bem como a autoridades diplomáticas e religiosas;
XXXIII - comunicar a existência de vaga de Conselheiro do
Tribunal de Contas, para os fins da escolha prevista no
inciso II do 4 lQ do art. 78 da Constituição do Estado;
XXXIV - exercer o Governo do Estado no caso previsto no

art. 87 da Constituição do Estado;
XXXV - zelar pelo prestigio e pela dignidade da Assembléia.
pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus
membros e pelo decoro parlamentar:
XXXVI - dirigir a policia da Assembléia.
Art. 84 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete
tomar as providências necessárias ao funcionamento normal
das reuniões, especialmente:
1 - fazer observar as leis e este Regimento Interno;
II - recusar proposição que não atenda às exigências

constitucionais ou regimentais;
III - interromper o orador que se desviar do ponto em

discussão, que falar sobre o vencido, faltar à consideração
para com a Assembléia, sua Mesa, suas comissões ou algum de
seus membros e, em geral, para com representantes do poder
público, chamando-o ã ordem ou retirando-lhe a palavra;
IV - convidar o Deputado a retirar-se do recinto do

Plenário, quando perturbar a ordem;
V - aplicar censura verbal ao Deputado;
VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o prazo de

sua permanência na tribuna;
VII - não permitir a publicação de expressões vedadas por

este Regimento Interno:
VIII - suspende r a reunião ou fazer retirar assistentes das

galerias, se as circunstâncias o exigirem.
Art. 85 - Para tomar parte na discussão de qualquer
assunto, o Presidente passará a Presidência a seu
substituto.
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Parágrafo único - O Presidente votará nos casos de

escrutínio secreto e desempate, contando-se a sua presença,
em qualquer caso, para efeito de quorum.
Art. 86 - Na ausência ou no impedimento do Presidente, o
lg-Vice-Presidente o substituirá e, na falta oeste.
Sucessivamente. o 2g-Vice-Presidente e o 3Q-Vice-Presidente.

Capitulo III
Dos Secretários

Art. 87 - Compete ao lg-Secretário:
- inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia e

fiscalizar-lhe as despesas;
II - fazer a cnamada dos Deputados;
III - ler, na integra, os oficios das altas autoridades e

as proposições para discussão ou votação, bem como, em
resumo, Qualquer outro documento;
IV - despacnar a matéria do Expediente:
V -	fazer a correspondência oficial oa Assempléia,

assinando a não atnibuica ao Presidente;
VI - formalizar, em aespacrro. a distribuição de matérias às
comissões;
VII - assinar, depois do Presidente, as proposições de lei.
bem como as leis e as resoluces legislativas Que este
romu 1 gar;
VIII - proceder à contagem dos ..e putados, em verificação de

votação;
IX - providenciar a entrega de cópia das proposições em

Pauta aos Deputados:
X - anotar o resultado das votações:
XI - autenticar, junto com o Presidente, a lista ao
presença dos Deputados.
Art. 88 - Compete ao 2-Secretário:

- fiscalizar a redação das atas e proceder á sua leitura
no Plenário:
II - assinar, depois do lg-Secretãrio, as proposições de
lei, bem como as leis e as resoluções legislativas Que O

Presidente promulgar:
III - redigir a ata cas reuniões secretas:
IV - auxiliar o 1Q-Secretário na verificação de votação.
Art. 89 - Compete ao 3g-Secretário, ao 4g-Secretário e ao
5g-Secretário auxiliar na verificação de votação, na votação
nominal e nos escrutínios.
Art. 90 - Os Secretários substituir-se-ão na ordem de sua
enumeração e substituirão o Presidente na falta ou no
impedimento dos Vice-Presidentes.

Capitulo IV
Da Policia Interna

Art. 91 - O policiamento do Palácio da Inconfidéncia e cas
demais dependências ca Assembléia compete privativamente à
Mesa.
Art. 92 - E proibido o porte de arma em recinto da
Assembléia Legislativa.
Art. 93 - A Mesa designará, depois de eleita, dois dos
membros da Assembléia para Corregedor e Corregedor
Substituto.
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Parágrafo único - Compete ao Corregedor:
1 - auxiliar o Presidente da Assembléia na manutenção do

decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Assembléia;
II - supervisionar a proibição de porte de arma, com

poderes para revistar e desarmar;
III - participar, na Comissão de Constituição e Justiça, do

exame das matérias a que se referem os arts. 54, 3Q. e 58;
IV - participar, na Comissão Representativa, dos trabalhos

a que se refere o inciso 1 do art. 16.
Art. 94 - Será permitido a qualquer pessoa, decentemente
trajada, ingressar e permanecer no edificio da Assembléia e
assistir às reuniões do Plenário e das comissões.
Parágrafo único - O Presidente fará sair do edificio da

Assembléia o assistente cujo traje estiver em desacordo com
o disposto neste artigo ou que perturbar a ordem.
Art. 95 - Durante as reuniões somente serão admitidos no
Plenário os Deputados e os funcionários oa Secretaria da
Assembléia em serviço, no apoio ao processo legislativo, não
sendo permitidos, no recinto, o fumo, as conversações Que
perturbem os trabalhos ou as atitudes que comprometam a
solenidade, a ordem e o respeito.

- Poderão permanecer, nas dependências contíguas ao
Plenário, um funcionário por Bancada e jornalistas
credenciados.

2g - As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no
recinto do Plenário, durante as reuniões, assessoramento
técnico-legislativo de um servidor, exceto no decurso do
processo de votação.
Art. 96 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de
medida disciplinar, o Presidente da Assembléia ou de
comissão adotará as providências cabíveis.

Titulo V
Das Comissões
Capitulo 1

Disposições Gerais
Art. 97 - As comissões ca Assembléia são:

- permanentes, as que subsistem nas legislaturas;
II - temporárias, as que se extinguem com o término da
legislatura ou antes dele, se atingido o fim para Que foram
criadas ou findo o prazo estipulado para seu funcionamento.
Art. 98 - Os membros das comissões são designados pelo
Presidente da Assembléia, por indicação dos Lideres das
Bancadas ou dos Blocos Parlamentares, na forma do inciso III
do art. 70.

l Q - O número de suplentes nas comissões é igual ao de
efetivos, ressalvado o disposto no f 2Q do art. 116.

- O membro efetivo será substituido, em suas faltas e
impedimentos, pelo suplente.
Art. 99 - Na constituição das comissões é assegurada, tanto
quanto possivel, a representação proporcional das Bancadas
ou dOS Blocos Parlamentares.

1Q - A participação proporcional é determinada pela
divisão do número de Deputados pelo número de membros oe
cada comissão, e dc número oe Deputados cc cada Bancada ou
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00 Bloco Parlamentar pelo quociente assim ObtidO, indicando
o quociente final o número de membros da Bancada ou do Bloco
na comissão.

2Q - AS Bancadas ou os Blocos Parlamentares com
representação resultante do quociente final cujo resto for
pelo menos um quarto do primeiro quociente concorrerão com
os demais partidos ainda não representados ao preenchimento
das vagas porventura existentes.

3 - O preenchimento das vagas a que se refere o
parágrafo anterior dar-se-á por acordo das Bancadas ou dos
Blocos Parlamentares interessados, que, dentro de três dias,
farão a indicação respectiva.

4Q - Em caso de empate de restos, a vaga a se prover será
destinada à Bancada ou ao Bloco Parlamentar ce maior número
de Deputados cos partidos não representados na comissão.

5g - Esgotanco-se sem indicação o prazo a que se refere o

# 3Q. O Presiderte da Assembléia procederá à designação.
Art. 100 - O Deputado Que não for membro da comissão poderá
participar das ciscussões. sem direito a voto.
Art. 101 - As comissões, em razão da matéria ce sua

competência ou da finalidade de sua constituição, cabe:
- discutir e votar proposições, dispensada a apreciação

do Plenário, nos termos do art. 104;
II - apreciar os assuntos ou as proposições submetidos ao

seu exame e sobre eles emitir parecer;
III - iniciar o processo legislativo;
IV - realizar inquérito;
V - realizar audiência pública com entidades da sociedade

civil:
VI - realizar audiência pública em regiões do Estado, para
subsidiar o processo legislativo, observada a
disoonidilidade orçamentária:
VII - convocar Secretário de Estado ou dirigente de

entidade da admin'stração indireta cara prestar.
pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado, sob pena de responsabilidade no caso oe
ausência injustificada:
VIII - convocar, além tias autoridades a que se refere o
inciso anterior, outra autoridade estadual para prestar
informação sobre assunto inerente ás suas atribuições.
constituindo infração administrativa a recusa ou o não
atendimento, no prazo de 30 dias.
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia,

pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta. ao
Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades
estaduais:
X - receber petição, reclamação, representação Ou queixa de
qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou
entidade públicas:
XI - solicitar depoimento tie qualauer autoridade ou
cidadão, na forma ao inciso VI ao f 2g co art. 60 ca
Constituição do Estado:
xii - aprecia- piano de desenvolvimento e programa cc obras

o
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do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e
de microrregião;
XIII - acompanhar a implantação dos planos e dos programas
de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos
recursos estaduais neles investidos;
XIV - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil.
financeira, orçamentária, operacional e oatrirnonial aas
unidades administrativas dos Poderes do Estado, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, das entidades da
administração indireta. incluídas as fundações e as
sociedades instituídas e mantidas pelo Estado, e das
empresas de cujo capital social ele participe:
XV - determinar a realização de diligências, pericias,
inspeções de auditorias nas entidades indicadas no inciso
anterior, podendo, para isso, solicitar o auxilio do
Tribunal de Contas;
XVI - exercer a fiscalização e o controle dos atos da

administração pública;
XVII - propor a sustação dos atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem da competência regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo
projeto de resolução;
XVIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo
campo temático ou área de atividade, podendo 

p
romover, em

seu âmbito, conferências, exposições, seminários ou eventos
congêneres;
XIX - realizar, de ofício ou a requerimento, audiência com
órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta e da sociedade civil, para elucidação de matéria
sujeita a seu parecer ou decisão, ou solicitar colaboração
ou informação para a mesma finalidade, não implicando a
diligência dilação dos prazos, ressalvado o disposto nos
3g e 5g do art. 136 e nos arts, 298 e 299.
Parágrafo único - As atribuições contidas nos incisos III,
IX. XVI . XVII e XIX não excluem a iniciativa concorrente de
Deøut ado.

CaQitulo II
Das Comissões Permanentes

Seção 1
Da Denominação e da Comoetência

Art. 102 - São as seguintes as comissões permanentes:
- de Administração Pública;

II - de Agropecuária e Política Agroindustrial
III - de Assuntos Municipais e Regionalização:
IV - de Constituição e Justiça;
V - de Defesa do Consumidor;
VI - de Direitos e Garantias Fundamentais e de Defesa

Social
VII - de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia;
VIII - de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
IX - de Meio Ambiente;
X - de Recursos Naturais;
XI - de Redação;
XII - de Saúde e Ação Social
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XIII - de Transporte. Comunicação e O pras Públicas;
XIV - de Turismo. Indústria e Comércio.
Art. 103 - A competência de cada comissão permanente
decorre aa matéria compreendida em sua denominação,
incumbindo. especificamente:

- à Comissão de Administração Pública:
a) a organização dos Poderes Executivo e Judiciário, bem

como a do Tribunal de Contas, a ao Ministério Público, a da
Advocacia do Estado, a da Defensoria Pública e a das
Policias Militar e Civil:
b) o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos

civis e militares;
c) os quadros de pessoal das administrações direta e
indireta;
ii) a política de prestação e concessão de serviços
públicos:
e) o direito administrativo em geral;
ii - á Comissão de Agropecuária e Política Agroindustrial
a) o fomento da produção agropecuária;
b) a agroindustrialização e o desenvolvimento do negócio

agrícola;
c) a política fundiária;
d) a promoção do desenvolvimento rural e do bem-estar

social no campo;
e) a alienação ou a concessão das terras públicas:
iii - à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização:
a) a divisão aarninistrativae juciciánia:
b) a criação, a incorporação, a fusão e o aesmembramento de

municípios e a alteração ae limites e topónimos municipais;
c) as normas gerais de criação, organização e su pressão de

distrito;
d) o direito urbanístico:
e) a política de desenvolvimento urbano;
f) a região de desenvolvimento, a região metropolitana, a

aglomeração urbana e a microrregião;
iv - à Comissão de Constituição e Justiça;
a) os aspectos jurídico, constitucional e legal das

proposições;
b) a representação que vise à perda de mandato de Deputado,
nos casos do 5 3p do art. 54:
c) o pedido de licença para processar Deputado e Secretário

de Estado;
d) o recurso de decisão de auestão de ordem, na forma cio
lg do art. 173. e de decisão de não-recebimento de
proposição por inconstitucionalidade:
V - à Comissão cie Defesa ao Consumidor:
a) as relações de consumo e as meciicias de proteção e defesa

do consumidor;
b) a orientação e a educação do consumidor;
VI - á Comissão cie Direitos e Garantias Fundamentais e cie
Defesa Social
a) a defesa dos direitos indiviauais e coletivos:
b) a defesa dos direitos sociais;
c) a segurança pública;
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d) a defesa civil;
e) a promoção da integração social, com vistas à prevenção

da violência e da criminalidade;
vii - à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia:
a) a política e o sistema educacional;
b) a política de desenvolvimento e proteção do patrimônio

cultural mineiro;
c) a promoção do desporto e do lazer;
d) o estudo, a pesquisa e os programas de desenvolvimento

da ciência e da tecnologia;
VIII - à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sem prejuízo da competência especifica das
demais comissões:
a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o

orçamento anual, o crédito adicional e as contas públicas.
destacadamente as apresentadas anualmente pelo Governador do
Estado;
b) o acompanhamento da execução de políticas públicas e
fiscalização de investimentos;
c) o sistema financeiro e a matéria tributária;
d) a repercussão financeira das proposições;
e) a comprovação de existência e disponibilidade de
receita, nos termos do inciso 1 do art. 68 da Constituição
do Estado;
f) a matéria de que tratam os incisos XIV e XVI do art.
101;
g) as subvenções sociais;
ix - á Comissão de Meio Ambiente:
a) a política e direito ambientais;
b) preservação da biodiversidade;
c) proteção, recuperação e conservação dos ecossistemas;
d) controle da poluição e da degradação ambientais;
e) proteção da flora, da fauna e da paisagem;
f) educação ambiental
X - à Comissão de Recursos Naturais, a política dos
recursos atmosféricos. hidrícos, energéticos, minerários, de
solos e bióticos;
XI - à Comissão de Redação, a redação final das

proposições;
XII - á Comissão de Saúde e Ação Social:
a) saúde, assistência médica, sanitária e hospitalar e

saneamento básico;
b) assistência social e previdenciãria;
c) proteção à família, á criança, ao adolescente e ac
idoso;
d) prevenção das deficiências física, sensorial e mental e
integração social do portador de deficiência;
xiii - à Comissão de Transportes, Comunicação e Obras

Públicas:
a) política estadual de construção e manutenção das malhas
rodoviária, ferroviária e hídroviãria;
b) política de ordenação e exploração dos serviços 0€

transporte intermunicipal
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c) politica de concessão e funcionamento aos terminais e
vias de transporte;
dl politica de educação para segurança no trânsito:
e) os meios de comunicação social e a liberdade de
imprensa;
f) política de informâtica, automação, comunicação e de

telecomunicações;
g) assuntos atinentes a obras públicas;
xiv - à Comissão de Turismo, Indústria e Comércio:
a) política e sistema regional de turismo;
b) fomento da produção industrial, do comércio e do

turismo;
ci politica econômica, planos e programas estaduais.
regionais e seto'iais de desenvolvimento integrado do
Estado;
d) o Mercosul.
Art. 104 - As comissões permanentes compete apreciar.
conclusivamente, em turno único, as seguintes proØosções,
ressalvado o disposto no art. 105:
1 - projetos cc lei que versem sobre:
a declaração oe utilidade pública;
b) denominação de próprios públicos;
II - projetos de resolução que visem a:
a) autorizar ou ratificar a celebração de convénio pelo
Governo do Estado com entidade de direito público ou
privado, nos termos do inciso XXV do art. 62 da Constituição
do Estado;
b) tratar de subvenções;
III - requerimentos escritos que solicitarem:
a) manifestação de aplauso, aooio. regozijo ou

congratulações;
b) manifestação de pe' por falecimento de membro do poder

público;
cl manifestação de repudio;
d) providências a órgãos da administração estadual
Parágrafo único - Os requerimentos a Que se refere o inciso
III prescindem de parecer.
Art. 105 - Ao Plenário será devolvido o exame, global ou
parcial, do mérito de proposição apreciada conciusivamente
pelas comissões, se, no prazo de Quarenta e oito noras
contado da publicação da decisão no órgão oficial aOS
Poderes do Estado, houver requerimento de um décimo dos
membros da Assembléia.

1 - Na hipótese do disposto neste artigo, as emendas ou
requerimentos apresentados poderão receber parecer oral de
relator designado em Plenário.

2g - Concluída a votação, o projeto será encaminhado á
Comissão de Redação.
Art. 106 - A p licam-se á tramitação das proposições
submetidas á aeliberação conclusiva das comissões, no Que
couber, as disposições regimentais aplicáveis ás matérias
sujeitas à deliberação do Plenário.

Seção II
Da Composição
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Art. 107 - A designação dos membros das comissões
permanentes far-se-á no prazo de cinco dias úteis, a contar
da instalação da primeira e da terceira sessões legislativas
ordinárias, e prevalecerá pelo prazo de dois anos, salvo a
hipótese de alteração da composição partidária e o disposto
nos 7Q e 8o do art. 72.
Parágrafo único - Considerar-se-á provisória a designação

dos representantes das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares
cujos Lideres não se houverem manifestado dentro do prazo
estabelecido neste artigo.
Art. 108 - As comissões permanentes são constituídas de
cinco membros, exceto as de Constituição e Justiça, de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração
Pública, que se compõem de sete membros.
Art. 109 - O Deputado pode, como membro efetivo, fazer
parte oe até duas comissões permanentes.
Parágrafo único - No caso de indicação do Deputado para
integrar mais de duas comissões, prevalecerá, á falta de sua
opção imediata, a indicação para as cuas primeiras.
Art. 110 - Será publicada no órgão oficial dos Poderes do
Estado semanalmente a relação das comissões permanentes. com
a designação de dia e hora das reuniões, bem como os nomes
dos seus membros efetivos e suplentes.

Capitulo III
Das Comissões Temporárias

Art. 111 - As comissões temporárias são:
- especiais;

II - de inquérito;
III - de representação.
j lg - Na hipótese do inciso Ii, o primeiro signatário do
requerimento fará parte da comissão, não podendo.
entretanto, ser seu Presidente ou relator.

f 2g - A vaga a que se refere o parágrafo anterior, no caso
de o primeiro Signatário do requerimento ser membro da Mesa.
fica assegurada á Bancada a que ele pertença.
. 3 - A comissão temporária será composta de cinco

membros, salvo a indicada na alínea 'C do inciso 1 do art.
112, cuja composição obedecerá à legislação pertinente.

Seção 1
Das Comissões Especiais

Art. 112 - São comissões especiais as constituídas para:
1 - emitir parecer sobre:
a) proposta de emenda à Constituição;
b) veto a proposição de lei;
c) escolha dos titulares dos cargos previstos nos arts. 62.
XXIII, e 78, lQ, II da Constituição ao Estado;
d) pedido de instauração ce processo por crime de
responsabilidade;
II - proceder a estudo sobre matéria determinada ou

desincumDir-se de missão atribuída pelo Plenário.
1Q - As comissões especiais serão constituídas pelo

Presidente da Assembléia, atendido o disposto nos arts. 9 e
99.

2 - C Desidente não receberá requerimento 00
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constituição de comissão especial quetenha por objeto
matéria afeta a comissão permanente ou á Mesa da Assembléia.

- As comissões a que se refere o inciso II
apresentarão relatório, na forma do art. 115.

- Se o relatório concluir por apresentação de
proposição, dispensar-se-á a esta o tratamento regimental
próprio da proposição.

5g - As comissões de que trata o inciso II terão o prazo
de até sessenta dias para a conclusão de seus trabalhos,
prorrogável uma única vez, por até a metade, mediante
deliberação do Plenário.

Seção II
Da Comissão Parlamentar de Inquérito

Art. 113 - A Assembléia Legislativa, a requerimento de um
terço de seus membros, constituirá comissão parlamentar de
inquérito para apuração de fato determinado, no prazo de até
cento e vinte dias, a qual terá poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
em lei e neste Regimento Interno.
( l Q - Considera-se fato determinado o acontecimento de
relevante interesse para a vida pública e para a ordem
constitucional, legal, econômica e social do Estado, que
demanda investigação, elucidação e fiscalização e que
estiver devidamente caracterizado no requerimento da
comissão.

§ 2 - O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado
por até a meta qe, a requerimento da comissão.
§ 13Q - O Presidente deixará de receber o requerimento que

desatende aos requisitos regimentais, cabendo dessa decisão
recurso para o Plenário, no prazo de cinco dias, ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça.
§ 4Q - Recebido o requerimento, o Presidente o despachará á

publicação.
§ 5 - No prazo de cinco dias úteis contado da publicação

do requerimento os membros da comissão serão indicados pelos
Lideres.

6p - Esgotado sem indicação o prazo fixado no 5p. o
Presidente, ce oficio, procederá à designação dOS membros d3
comissão.

7g - Poderão funcionar concomitantemente até seis
comissões parlamentares de inquérito.
Art. 114 - A comissão parlamentar de inquérito poderá, no
exercício de suas atribuições, determinar diligências.
convocar Secretário de Estado, tomar depoimento de
autoridade, ouvir indiciados. inquirir testemunhas.
requisitar informações, documentos e serviços, inclusive
policiais, e transportar-se aos lugares onde se fizer
necessária a sua presença.

lg - Indiciados e testemunhas serão intimados na forma da
legislação federal especifica, que se aplica,
subsidiariamente, a todo o procedimento.
q 2p - No caso de não-comparecimento do indiciado ou da
testemunha sem motivo justificado, a sua intimação poderá
ser requerida ao juiz criminal da localidade em que residarr
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ou se encontrem.
3 - A comissão parlamentar de inquérito, por deliberação

de seus membros, comprovada a impossibilidade de atendimento
da intimação por parte de indiciado ou testemunha, poderá
deslocar-se da Assembléia para tomar o depoimento.
Art. 115 - A comissão apresentará

 
relatório

circunstanciado. com suas conclusões, o qual será
encaminhado á Mesa da Assembléia, para publicação e
providências de sua competência e remetido, quando for o
caso:

- ao Ministério PCbliCo ou á Procuradoria-Geral do
Estado;
II - ao Poder Executivo, para adotar as providências
saneadoras de caráter disciplinar e administrativo,
assinalando prazo hábil para seu cumprimento;
iii - á Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária

e ao Tribunal de Contas, para as providências previstas no
art. 76 da Constituição do Estado;
iv - á autoridade á qual esteja afeto o conhecimento da

matéria.
Parágrafo único - As conclusões do relatório poderão ser

revistas pelo Plenário, na forma do art. 105.
Seção III

Da Comissão de Representação
Art. 116 - A comissão de representação será constituída de

oficio ou a requerimento, para estar presente a atos em nome
da Assembléia.

- A representação que implicar ônus para a Assembléia
somente poderá ser constituída se houver disponibilidade
orçamentária

2g - Não haverá suplência na comissão de representação.
§ 3g - Quando a Assembléia se fizer representar em
conferências, reuniões, congressos ou simpósios. serão
preferencialmente escolhidos para comporem a comissão os
Deputados que se dispuserem a apresentar teses ou trabalhos
relativos ao ternário.

Capitulo IV
Da vaga nas Comissões

Art. 117 - A vaga na comissão verificar-se-á por renúncia,
perda do lugar. desfiliação do partido oelo qual foi feita a
indicação, e nos casos dos arts. 51 e 56.

lQ - A renúncia tornar-se-á efetiva desde que.
formalizada por escrito, for encaminhada ao Presidente da
Assembléia.
$ 2Q - A perda ao lugar ocorrerá quando o membro efetivo da

comissão, no exercicio do mandato, deixar ae comparecer a
cinco reuniões ordinárias consecutivas ou a dez alternadas,
na sessão legislativa ordinária.

30 - O Presidente da Assembléia designará novo membro
para a comissão, em caso de vaga, observado o disposto no
art. 98.

4g - Para os fins do parágrafo anterior, o Líder disporá
de cinco dias úteis.
f 50 - Esgotado o prazo sem indicação, aplica-se o disposto
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no parágrafo único do art. 107.
Capitulo v

Da Substituição de Membro de Comissão
Art. 118 - O Lider de Bancada ou de Bloco Parlamentar, na

ausência do suplente, indicará substituto ao Presidente da
comissão.
Parágrafo único - Se o efetivo ou suplente comparecer à
reunião, a pós iniciada, o substituto nela permanecerá até
que conclua o ato que estiver praticando.

Capitulo VI
Da Presidência de Comissão

Art. 119 - Nos cinco dias seguintes ao de sua constituição.
reunir-se-á a comissão, sob a presidência do mais iaoso de
seus membros, para eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
escolhidos entre os membros efetivos.
Parágrafo único - Até que a eleição se verifique, exercerá

a presidência o membro mais idoso.
Art. 120 - Na ausência ao Presidente e do Vice-Presidente,
a presidência caberá sucessivamente ao mais idoso aos
membros efetivos, suplentes ou substitutos.
Art. 121 - Ao Presidente de Comissão compete:
- submeter à comissão as normas complementares de seu

funcionamento, fixando dia e hora das reuniões ordinárias;
II - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a

solenidade:
III - fazer ler a ata da reunião anterior ou dispensar sua
leitura e considerá-la aprovada, ressalvada a retificação.
assinando-a com os membros presentes;
IV - dar conhecimento à comissão da matéria recebida:
V - designar relatores:
VI - conceder a palavra ao Deputado que a solicitar:
VII - interromper o orador que estiver falando sopre

matéria vencida ou desviar-se da matéria em debate;
VIII - proceder à votação e proclamar o resultado;
IX - resolver questões de Ordem:
X - enviar à Mesa a lista dos Deputados presentes:
XI - determinar a retirada de matéria ca pauta, por
deliberação ca comissão, bem como nos casos co inciso VIII
do art. 244 ou ao inciso IV do art. 245;
XII - declarar a prejudicial idade de proposição:
XIII - decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho:
XIV - prorrogar a reunião, de oficio ou a requerimento;
XV - suspender a reunião, se as circunstâncias o exigirem;
XVI - organizar a pauta:
XVII - convocar reunião extraordinária, de oficio ou a
requerimento da maioria dos membros da comissão;
XVIII - conceder vista de proposição a membro da Comissão;
XIX - assinar a correspondência:
XX - assinar parecer da comissão com os demais membros;
XXI - enviar à Mesa a matéria apreciada, ou não decidida.

se for o caso;
XXII - enviar à publicação as atas;
XXIII - solicitar ao Lider de Bancada ou de Bloco
Parlamentar indicação de Substituto para membro da comissão:
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XXIV - encaminhar á Mesa, ao fim da sessão legislativa
ordinária, relatório das atividades;
XXV - solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa que

encaminhe e reitere pedidos de informação:
XXVI - determinar, de oficio ou a requerimento, local para
realização de audiência pública em regiões do Estado, para
subsidiar o processo legislativo, observada a
disponibilidade orçamentária:
XXVII - receber petição, reclamação, representação ou
queixa de qualquer pessoa contra ato ou Omissão de
autoridade ou entidade públicas e adotar o procedimento
regimental adequado:
XXVIII - comunicar ao Presidente da Assembléia Legislativa

a ocorrência da hipótese prevista no 2g do art. 117;

XXIX - designar substituto de membro da comissão.
Parágrafo único - O Presidente dará ciência das pautas das
reuniões aos membros da comissão e às Lideranças. com
antecedência minima de 24 horas, ressalvado o disposto no 5

lg do art. 125.
Art. 122 - O Presidente poderá funcionar como relator e
terá voto nas deliberações.

l Q - Em caso de empate, repetir-se-á a votação e,
persistindo o resultado, o Presidente decidirá pelo voto de
qualidade.

- Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas
na comissão de que seja membro, salvo nos casos de voto de
qualidade.

Capitulo VII
Da Reunião de Comissão

Art. 123 - A reunião de comissão ê pública, podendo ser
secreta, nos termos deste Regimento Interno.
4 lg - Na reunião secreta, funcionará como secretário um

dos membros da comissão, designado pelo Presidente.
2g - Os pareceres, os votos em separado, as declarações

de voto, as emendas e OS Substitutivos apresentados em
reunião secreta e arespectiva ata serão entregues, em
envelope secreto, ã Mesa da Assembléia, pelo Presidente da
comissão.

3 - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as
matérias de que trata o art. 270, ressalvados os incisos 1.
IX e X.

4Q - Aplicam-se às reuniões de comissão, no que couber,
as disposições relativas às reuniões de Plenário.
Art. 124 - As reuniões de comissão permanente são:

- ordinãrias, as que se realizam nos termos do art. 126:
II - extraordinárias, as convocadas pelo seu Presidente, de

ofício ou a requerimento da maioria de seus membros.
Art. 125 - A convocação de reunião extraordinária de
comissão será publicada no órgão oficial dos Poderes do
Estado, constando do edital seu objeto, dia, hora e local

1Q - Se a convocação se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a formalidade
deste artigo.
5 2Q - Na hipótese do parágrafo anterior, só poderá ser
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incluída matéria nova observado o intersticio de seis horas.
Art. 126 - A reunião de comissão terá a duração de Quatro
horas, prorrogável por até a metade desse prazo.

j 1 Q - A reunião ordinária se realiza em dia e horário
pref i xados

2g - A comissão se reúne com a presença de mais da metade
de seus membros.

3g - A reunião de comissão com a presença de convidados
poderá ser aberta com qualquer número.
Art. 127 - Terá computada a presença, para todos os efeitos
regimentais, como se no Plenário estivesse, o Deputado
presente a reunião de comissão realizada no Palácio da
Inconfidência concomitantemente com reunião da Assembléia.
Parágrafo único - Ao Presidente de comissão cumpre enviar à

Mesa da Assembléia, no momento de verificação de "quorum', a
relação dos presentes à reunião.
Art. 128 - Por celioeração da comissão, cidadãos ou
entidades da sociedade civil pocerão ser convidados a
participar dos trabalhos.
Parágrafo único - Cabe ao Presidente da comissão promover a
expedição dos convites e dos documentos necessários para
atendimento do disposto neste artigo.

Capitulo VIII
Da Reunião Conjunta de Comissões

Art. 129 - Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, duas ou mais comissões reúnem-se
conjuntamente:

- em cumprimento de disposição regimental
II- por deliberação de seus membros.
Parágrafo único - A convocação de reunião conjunta será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estaco, constando
do edital seu objeto, dia, hora e local.
Art. 130 - Dirigirá os trabalhos de reunião conjunta de

comissões o Presidente mais idoso.
lg - Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos

trabalhos aos Vice-Presidentes, observada a ordem
decrescente ce idade, ou, na falta destes, ao mais idOSO 005
membros presentes.
f 2Q - Quando a Mesa da Assembléia particoar da reunião.

os trabalhos serão dirigidos pelo seu Presidente.
Art. 131 - Nas reuniões conjuntas, exigir-se-á de cada
comissão o quorum' de presença e o de votação estabelecidos
para reunião isolada.

lg - O Deputado que fizer parte de duas das comissões
reunidas terá presença contada em dobro e direito de voto
cumulativo.

2 - A designação do relator atenderá à disposição do
art. 136.

- O prazo para emissão de parecer será comum ás
comissões.

Capitulo IX
Da Ordem dos Trabalhos

Art. 132 - Os traDalhos de comissão opedecem à ordem
seguinte:
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- PRIMEIRA PARTE - EXPEDIENTE:
a) leitura e aprovação da ata:
b) leitura da correspondência e da matéria recebida;
c) designação de relator.
II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA:
a) discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita

á apreciação do Plenário da Assembléia;
b) discussão e votação de proposição que dispensar a

apreciação do Plenário da Assembléia;

c) discussão e votação de proposição da comissão.

l Q - A ordem do dia poderá ser alterada por deliberação
da comissão, a requerimento de qualquer de seus membros.

2g - E vedada a apreciação de projeto ou de parecer sobre
projeto que não conste de pauta previamente distribuída.
Art. 133 - Da reunião lavrar-se-á ata resumida, que será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado após sua
leitura e aprovação.

 

l - A leitura da ata poderá ser dispensada por
deliberação da comissão.

- Se houver proposição sujeita á deliberação
conclusiva de comissão, a ata conterá os dados essenciais
relativos a sua tramitação.
Art. 134 - A comissão delibera por maioria de votos,

observado o disposto no í 2Q do art. 126.
Art. 135 - Contado da remessa da proposição, o prazo para a

comissão emitir parecer, salvo exceções regimentais, é de:
- vinte dias, para projeto;

II - dez dias, para requerimento, emenda, mensagem, oficio.
recursos e instrumento assemelhado.
Art. 136 - A distribuição de proposição ao relator será
feita pelo Presidente da comissão.

1Q - O Presidente poderá designar relator antes da
reunião.

2Q - Cada proposição terá um só relator, em cada comissão
a que tenha sido distribuída, podendo, à vista da
complexidade da matéria, ser designados relatores parciais.

 

3 - O relator, juntamente com os relatores parciais,
quando for o caso, terá a metade do prazo estabelecido no

 

art. 135 para emitir seu parecer, o qual poderá ser
prorrogado, a seu requerimento, por dois dias.

4g - Na hipótese de perda de prazo, será designado novo
relator, para emitir parecer em dois dias.

5g - Sempre que houver prorrogação de prazo do relator ou
designação de outro, prorrogar-se-á por dois dias o prazo da
comissão.
Art. 137 - O membro da comissão poderá requerer vista do
parecer em discussão, quando não houver distribuição de
avulso antes de sua leitura.

lQ - A vista será concedida pelo Presidente, por vinte e
quatro horas, sendo comum aos membros da comissão, vedada a
sua renovação.
§ 2Q - Distribuido em avulso o parecer, sua discussão e
votação serão adiadas para a reunião seguinte. Que se
realizará após o intersticiO de seis horas contadas ao
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término da reunião.

- Em reunião conjunta, a vista será concedida por
comissão, permitida a distribuição do avulso após a votação
do parecer da comissão anterior.
Art. 138 - Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, será

este submetido a discussão.
lç - No decorrer da discussão, poderá ser proposta

emenda.
f 2g - Para discutirem o parecer, o autor da proposição e o
relator poderão usar da palavra por vinte minutos, e os
demais Deputados, por dez minutos.
Art. 139 - Encerrada a discussão. passar-se-á á votação.

- Aprovada alteração do parecer com a qual concorde o
relator, a ele será concedido prazo até a reunião seguinte
para nova redação. que dará forma á matéria aprovada.

2g - Será concedido igual prazo para retificação ca nova
redação.

- Rejeitado o parecer. o Presidentedesignará novo
relator, que, no prazo ce dois dias, dará forma ao q ue a
comissão houver decidico.
Art. 140 - Para efeito de contagem, os votos relativos ao
parecer 5O:

- favoráveis, os "pela conclusão" e os "com restrição"
II - contrários, os divergentes da conclusão e os "em

separado" não divergentes da conclusão.
Parágrafo único - Considerar-se-á voto vencido o parecer

rejeitado.
Art. 141 - Distribuída a mais de uma comissão e vencido o
prazo de uma delas, o Presidente da Assembléia poderá
remeter a proposição ao exame da seguinte, de oficio Ou a
requerimento.
Art. 142 - Esgotado o prazo das comissões. o Pres - :2nte da
Assembléia avocarã a proposição para inclusão na Ordem do
dia, de oficio ou a requerimento.
Art. 143 - Quando, vencido o prazo e após notificação do
Presidente. memoro ce comissão retiver proposição, será o
fato comunicado ao Presidente da Assembléia, q ue determinará
a utilização do processo suplementar.
Art. 144 - Aos membros das comissões e aos Lideres de
Bancadas e Blocos Parlamentares serão prestadas informações
diárias sobre a distribuição, os prazos e outros elementos
relativos á tramitação das proposições nas comissões.

Capitulo X
Do Parecer

Art. 145 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de
caráter opinativo. sobre matéria sujeita a seu exame.
Art. 146 - O parecer será escrito e concluirá pela
aprovação ou pela rejeição da matéria, salvo o da Comissão
de Constituição e Justiça, que se restringirá ás
preliminares de constitucionalidade, legalidade e
j ur 1 di ci cade.

i Q - Poderá ser oral o parecer, quando for emitido sobre
requerimento ou emenda de redação final ou quando ca
ocorrência de perca de prazo pela comissão.
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- Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o
Presidente da Assembléia designar-lhe-á relator, que, no
prazo de vinte e quatro horas, emitirá parecer no Plenário
sobre o projeto e emenda, se houver, cabendo-lhe apresentar
emenda.
Art. 147 - O parecer é composto de relatório, fundamentação

e conclusão.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia devolverá á
comissão o parecer emitido em desacordo com as disposições
deste artigo.
Art. 148 - O parecer será enviado á Mesa para os fins deste

Regimento Interno.
Art. 149 - Se a comissão concluir pela conveniência de se
formalizar em proposição determinada matéria, o parecer
contê-la-á, para que seja submetida aos trâmites
regimentais.
Art. 150 - O parecer Sobre as escolhas referidas nos arts.
62. XXIII. e 78. 5 lg. II, da Constituição do Estado
constará de:

- relatório sobre o indicado, após sua argüição pública,
contendo as informações obtidas quanto aos requisitos para o
exercício do cargo:
II - conclusão.

Capitulo XI
Da Audiência Pública

Art. 151 - Poderá ser realizada reunião de comissão
destinada a audiência pública com órgão e entidade pública
ou civil, para subsidiar o processo legislativo, por
proposta de entidade interessada ou a re querimento de
Deputado.
Parágrafo único - Na proposta ou no requerimento haverá
indicação da matéria a ser examinada e das pessoas a serem
ouvidas.
Art. 152 - Cumpre á comissão, por decisão oa maioria de
seus membros, fixar o número de representantes por entidade
e verificar a ocorrência dos pressupostos para o seu
comparecimento, bem como determinar o dia, o local e a hora
da reunião.
Parágrafo único - Da decisão dará o Presidente da comissão

conhecimento á entidade solicitante.
Art. 153 - A ordem dOS trabalhos, na audiência pública,
atenderá, no que couber, ao dis posto nos arts. 164 e 166 e
ás normas estabelecidas pelo Presidente aa comissão.
Art. 154 - A reunião ae comissão cestinada a audiência
pública em região do Estado será convocaaa com a
antecedência mínima de três dias.

Capitulo XII
Da Representação Popular

Art. 155 - A representação popular ae pessoa fís i ca ou
juridica contra ato ou omissão de autoridades e entidades
públicas, ou atos imputados a membros da Assembléia
Legislativa, será examinada pelas comissões ou pela Mesa.
desde que:

- encaminhada por escrito e assinada:
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Ii - seja a matéria de competência da Assembléia
Legislativa.
Parágrafo único - O relator da comissão a que for
distribuída a matéria apresentará relatório de conformidade
com o art. 115, do qual se dará ciência aos interessados.

Capitulo XIII
Do Assessoramento ás Comissões

Art. 156 - As comissões contarão com assessoramento
especifico e consultoria técnico-legislativa em suas
respectivas áreas de competência.
Art. 157 - Poderá haver instrução de proposição, a
requerimento do relator ou da comissão.

Titulo VI
Do Debate e da Questão Ordem

Capitulo 1
Da Oroem dos Debates

Art. 158 - Os debates realizam-se com ordem e solenidade,
não sendo permitido o uso da palavra sem que esta tenha sido
concedida.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia determinará a

cessação do apanhamento taquigráfico das palavras proferidas
em desatendimento á norma deste artigo.
Art. 159 - Havendo descumprimento a este Regimento Interno
no curso dos debates. o Presidente da Assembléia adotará as
seguintes providências:
1 - advertência:
II - cassação da palavra: ou
III - suspensão da reunião.
Art. 160 - O Presidente da Assembléia entendendo ter'
havido prática de ato incompatível com o oecoro parlamentar,
adotará as providências indicadas nos arts. 60 a 63.
Art. 161 - O Deputado deve falar de pé, da tribuna ou do
Plenário, salvo permissão do Presidente, nos termos do
inciso II do art. 244.
Art. 162 - O pronunciamento feito durante a reunião

constará na ata a ser publicada no órgão oficial dos Poderes
do Estado.

1 Q - Não será autorizada a publicação de pronunciamento
que contiver violação a direito constitucional ou a norma
regimental
§ 2g - Poderão o orador e o aparteante rever o Seu

pronunciamento, em prazo não su perior a vinte e quatro
horas.

3Q - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
o pronunciamento será publicado sem revisão do orador,
juntamente com os incidentes sobrevindos.

4Q - Os originais de documentos lidos no Plenário ou nas
comissões passam a fazer parte do arquivo da Assembléia.
§ 5g - Não é permitida a reprodução de pronunciamentos nc

órgão oficial dos Poderes do Estado sob a alegação de se
corrigir erro ou omissão.
Art. 163 - O Deputado terá direito à palavra:

- para apresentar e discutir proposição:
II - para encaminhar votação:



446

III - pela ordem;
IV - para explicação pessoal:
V - para fazer comunicação:
VI - para falar sobre assunto de interesse público:
VII - para solicitar retificação da ata.
Art. 164 - O Deputado inscrever-se-á em livro próprio para

falar:
- no Grande Expediente, a partir da reunião anterior:

II - para discussão de proposição e para falar na Terceira
Parte da reunião, após o anúncio da ordem do dia.

lg - A inscrição será feita pessoalmente, podendo dar-se
por intermédio do Lider, no caso do inciso II.

2g - Entre os inscritos, para o Grande Expediente e para
a Terceira Parte, terá preferência para fazer uso da palavra
o Deputado que o fez há mais tempo na sessão legislativa.
observada a ordem de inscrição.
Art. 165 - Quando mais de um Deputado estiver inscrito para
discussão, o Presidente da Assembléia concederá a palavra na
seguinte ordem:

- ao autor da proposição:
II - ao relator;
III - ao autor de voto vencido ou em separado;
IV - ao autor de emenda;
V - a um Deputado de cada Bancada ou Bloco, alternadamente,
observada a ordem numérica da respectiva composição.
Parágrafo único - No encaminhamento de votação, quando
houver pedido simultâneo da palavra, atender-se-á ao
critério previsto neste artigo.
Art. 166 - Durante a discussão, o Deputado não pode:

- desviar-se da matéria em debate:
II - usar de linguagem imprópria;
III - ultrapassar o prazo concedido;
IV - deixar de atender a advertência.
Art. 167 - Na discussão ou no encaminhamento de votação, o
Deputado falará uma vez.
Art. 168 - O Deputado tem o direito de prosseguir, pelo
tempo que lhe restar, em seu pronunciamento interrompido,
salvo na hipótese de cassação da palavra ou de encerramento
do Grande Expediente ou da Terceira Parte da reunião.
Art. 169 - Aparte é a breve interrupção do orador
relativamente à matéria em debate.
Parágrafo único - Não será admitido aparte:

- às palavras do Presidente;
II - no encaminhamento de votação:
III - em explicação pessoal;
IV - a questão de ordem;
V - quando o orador declarar que não o concede.
Art. 170 - Os apartes, as questões de ordem e os incidentes
suscitados ou consentidos pelo orador serão computados no
prazo de que ele cispuser para seu pronunciamento.

Capitulo II
Da Questão de Ordem

Art. - A dúvida sobre interpretação deste Regimento
Interno, na sua prática, ou a dúvida relacionada com a
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Constituição consideram-se Questão de ordem.
Art. 172 - A questão de ordem será formulada, no prazo ae

dez minutos, com c'areza e com indicação do preceito Que se
pretender elucidar.

lg - Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o
Presidente da Assembléia retirar-lhe-á a palavra e
determinará sejam excluidas da ata as alegações feitas.
6 2g - Não se poderá interromper orador na tribuna para

argüição de questão de ordem, salvo com o consentimento
deste.

3g - Durante a Ordem do Dia, só poderá ser argüida
questão de ordem atinente à matéria que nela figurar.

- Sobre a mesma questão oe ordem, o Deputado falará
uma vez.
Art. 173 - A questão de ordem formulada no Plenário será
resolvida em definitivo e tempestivamente pelo Presidente da
Assembléia.
? lQ - Quando a decisão for relacionada com a Constituição,

poderá o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário.
ouvida a Comissão ae Constituição e Justiça.

2g - O recurso de Que trata o parágrafo anterior somente
será recebido se entregue á Mesa, por escrito, no prazo de
dois dias a contar da decisão.

3g - O recurso será remetido à Comissão de Constituição e
Justiça, que sobre ele emitirá parecer, no prazo de dez dias
a contar da remessa.

4Q - Enviado à Mesa e publicado, o parecer será incluido
na ordem do dia para discussão e votação.
Art. 174 - O membro de comissão poderá argüir questão de

ordem ao seu Presidente, observado o disposto no f ig do
art. 173.
Art. 175 - As decisões de caráter normativo sobre questões
de ordem serão, juntamente com estas. registradas em livro
prõprio, com índice remissivo, e publicadas anuamte.

'ritulo VII
Do Processo Legislativo

Capitulo 1

Da Proposição
Seção 1

Disposições Gerais
Art. 176 - São proposições do processo legislativo:

- a proposta de emenda a Constituição:
II - o projeto:
a) de lei complementar:
b) de lei ordinária:
c) de lei delegada:
d) de resolução;
III - o veto a pr000sição de lei E matéria assemelhaca.
Parágrafo único - Incluem-se no processo legislativo, por

extensão do conceito de proposição:
- a emenda;

ii - o requerimento:
III - o recurso;
IV - o parecer e instrumento assemelnadc:
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V - a representação popular contra ato ou omissão de
autoridade ou entidade públicas, na forma do inciso V do
2g do art. 60 da Constituição do Estado;
VI - a mensagem e instrumento assemelhado.
Art. 177 - Dispositivo, para efeito deste Regimento
Interno, é o artigo, o parágrafo, o inciso, a alinea e o
número, ressalvado o disposto no lQ do art. 234.
Art. 178 - O Presidente da Assembléia só receberá

proposição que satisfaça os seguintes requiSitos:
1 - esteja redigida com clareza e o pservância da técnica
legislativa:
II - esteja em conformidade com a Constituição e com este

Regimento Interno;
III - não guarde identidade nem semelhança com outra em

tramitação;
IV - não constitua matéria prejudicada.

lQ - Aplica-se o disposto nos parágrafos do art. 173 a
recurso da decisão de não-recebimento de proposição por
inconst itucional idade.

- Verificada, durante a tramitação, a identidade ou a
semelhança, à primeira proposição apresentada, que
prevalecerá, serão anexadas as posteriores, por determinação
do Presidente da Assembléia de oficio ou a requerimento.

3g - Quando destinada a aprovar ou ratificar convênio,
contrato, acordo ou termo aditivo, a proposição conterá a
transcrição por inteiro do documento.

4Q - A proposição em que houver referência a uma lei ou
que tiver sido precedida de estudos, pareceres, decisões ou
despachos será acompanhada do respectivo texto.

5Q - A proposição de iniciativa popular será encaminhada,
quando necessário, á Comissão de Constituição e Justiça,
para adequá-la às exigências deste artigo.
f.  - A proposição que objetivar a declaração de utilidade

pública somente será recebida pelo Presidente da Assembléia
se acompanhada da documentação comprobatória do
preenchimento dos requisitos exigidos em lei
Art. 179 - O registro da entrega de proposições e de Outros
documentos encaminhados ao Plenário ou a comissão da
Assembléia far-se-á pelo processo mecânico.

1Q - O registro de que trata este artigo far-se-á em
local a ser indicado pela Mesa e conterá a data, o horário
da entrega do documento e a rubrica do servidor encarregado
de processá-lo.

- Na impossibilidade da utilização do processo
mecânico de que trata este artigo, o registro da entrega co
documento far-se-á manualmente, consignando-se os dados a
que se refere o § IQ.
§ 3g - O documento será registrado no horário normal do

expediente ordinário ou no decurso ca reunião da Assembléia
ou de comissão.

4 - O registro do documento destina-se a assinalar Sua
Precedência e não caracteriza recebimento pelo Presidenteda
Assembléia nem por Presidente de comissão, o qual se dará na
fase regimental própria, desde aue atendidos os pressupostos
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de que trata o art. 178.
Art. 180 - A proposição encaminhada depois co momento
próprio será recebida na reunião seguinte, exceto quando se
tratar de convocação de reunião extraordinária ou de
prorrogação da reunião.
Art. 181 - Os projetos tramitam em dois turnos, salvo os-

casos previstos neste Regimento Interno.
Art. 182 - Cada turno é constituido de discussão e votaçâo.
salvo no caso do requerimento, que não está sujeito d

discussão.
Art. 183 - Excetuados os casos previstos neste Regimento
Interno, a proposição só passará de um turno a outro a pós a
audiência da comissão Ou das comissões a que tiver sido
distribuida. observado o intersticio de vinte e quatro
horas.
Art. 184 - Para garantir o prosseguimento ca tramitação de
proposição, o Presidente poderá determinar a formação de
autos suplementares.
Art. 185 - A cr000sição será arquivada no fim da
legislatura ou no seu curso, quando:

- for concluica a sua tramitação;
II - for considerada inconstitucional, ilegal ou

antijuridica pelo Plenário;
III - for rejeitada ou tida por prejudicada, nos termos dos

arts. 189 e 199.
lQ - Não será arquivada ao final da legislatura:

1 - a proposição de iniciativa popular, cuja tramitação
será reiniciada:
II - o veto a proposição de lei e instrumento assemelhado:
III - o projeto de iniciativa do Governador do Estado, com

tramitação prevista nos termos ao art. 220.
i 2Q - A proposição arquivada ao final da legislatura ou no
seu curso poderá ser desarquivada, a pedido do autor,
ficando sujeita a nova tramitação.

- Se a proposição desarquivaca for de autoria de
Deputado que não esteja no exercicio do mandato. será tido
como autor oa proposição em nova tramitação o Deputado que
tenha requerido seu desarquivamento,

Seção II
Da Distriouição de Proposição

Art. 186 - A distribuição de proposição ás comissões é
feita pelo Presidente da Assembléia, cabendo ao lg-
Secretário formalizá-la em despacho.
Art. 187 - Sem prejuizo do exame preliminar da Comissão de

Constituição e Justiça, as proposições serão distribuidas a,
no máximo, três comissões, para exame quanto ao mérito, com
exceção das proposições ae que trata o art. 104. cuja
distribuição se fará:

- á Comissão de Constituição e Justiça, para exame
preliminar, e a somente uma comissão, para exame de mérito.
em se tratando cas referidas nos incisos 1 e II.
II - a somente uma comissão, para exame de mérito, no caso

das refe r idas no inciso III.
Art. 188 - Ds:ricuida a proposição a mais ce uma comissão.
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cada qual dará seu parecer, exceto no caso de reunião
conjunta, quando o parecer poderá ser único.
Parágrafo único - Se a proposição depender de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, serão estas ouvidas em primeiro e
em último lugares, respectivamente.
Art. 189 - Quando a Comissão de Constituição e Justiça
concluir pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou
pela antijuridicidade de proposição, será esta enviada á
Mesa da Assembléia, para inclusão do parecer em ordem do
dia.

lg - Se o Plenário aprovar o parecer, a proposição será
arquivada, e se o rejeitar, será a proposição encaminhada às
outras comissões a Que tiver sido distribuida.

2g - No segundo turno, a proposição poderá ser devolvida
á Comissão de Constituição e Justiça, por uma única vez, de
oficio ou a requerimento, após o encerramento da discussão e
antes do anúncio ca votação, para receber parecer, no prazo
e quarenta e Oito horas, sobre a constitucionalidade, a
legalidade e a juridicidade de modificação no texto original
ou de emenda apresentada no segundo turno.
f 3Q - Será apreciado pelo Plenário o parecer q ue concluir

por inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade,
e, se aprovado, a matéria será retirada do texto ou deixará
de ser submetida a votação, conforme o caso.
Art. 190 - A audiência de qualquer comissão Sobre
determinada matéria poderá ser requerida por Deputado ou
comissão.
Parágrafo único - Na mesma fase de tramitação, não se
admitirá renovação de audiência de comissão, salvo para
apreciação de emenda de Plenário.

Seção III
Do Projeto

Art. 191 - Observada a iniciativa privativa prevista na
Constituição do Estado, a apresentação de projeto cabe:

- a Deputado. individual ou coletivamente:
II - a Bancada, devendo ser assinado pela maioria de seus

membros;
III - a comissão ou á Mesa da Assembléia;
IV- ao Governador do Estado:
V - ao Tribunal de Justiça;
VI - ao Tribunal de Contas;
VII - aos cidadãos.
Parágrafo único - Ao Procurador-Geral de Justiça é
facultada a iniciativa de projeto de lei nos termos do 2g
ao art. 66 da Constituição do Estado.
Art. 192 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de
matér a indelegável, a iniciativa popular é exercida pela
apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei,
subscrito por, no minimo, dez mil eleitores do Estado, em
lista organizada por entidade associativa legalmente
constituida, que se responsabilizará pela idoneidade das
assinaturas.
Parágrafo único - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco
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por cento poderão ser de eleitores alistados na Capital ao
Estado.
Art. 193 - Em cada sessão legislativa ordinária, o número

de projetos de lei de iniciativa popular é limitado a cinco.
Parágrafo único - Nas comissões ou em Plenário, poderá usar

da palavra para discutir o projeto de que trata este artigo,
pelo prazo total de sessenta minutos, o primeiro signatário,
ou aqueles que este houver indicado.
Art. 194 - A matéria constante no projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma
sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da
Assembléia Legislativa.

Subseção 1
Do Projeto de Lei Ordinária

Art. 195 - Recebido, o projeto será numerado, enviado a
publicação e distribuido ás Lideranças para conhecimento e
às comissões competentes para, nos termos dos arts. 103 e
104. ser objeto cie parecer ou de deliberação.
6 lQ - Enviaco à Mesa, o parecer será pu1icado, incluindo-

se o projeto na ordem do aia em primeiro turno.
2g - NO decorrer da discussão, poderão ser apresentadas

emendas que, publicadas, serão encaminhadas, com o projeto,
á comissão a que este tiver sido distribuido, para receberem
parecer.
l 3g - O Presidente poderá permitir o recebimento

antecipado de emendas, na hipótese de designação de relator
em Plenário, para que este sobre elas se pronuncie, sem
prejuízo da apresentação de emendas no decorrer da
discussão.

4Q - Encaminhado á Mesa, será o parecer sobre as emendas
publicado Ou distribuído. e o projeto incluído na ordem do
dia para votação.
Art. 196 - Aprovado em primeiro turno, o projeto Será
despachado á comissão competente, a fim de receber parecer
para o segundo turno.
4 l Q - Quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a

redação do vencido.
- Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e

ás formalidades do primeiro, não admitida emenda que
contenha matéria prejudicada ou rejeitada.
4 3Q - A emenda contendo matéria nova só será admitida em
segundo turno, por acordo de Lideranças e desde que
pertinente á proposição.
f4Q - A emenda, em segundo turno, é votada
independentemente de parecer de comissão, podendo ser
despachada pelo Presidente, á comissão comoetente, de oficio
ou a requerimento do Colégio de Lideres, ou ainda a
requerimento de Deputado aprovado pelo Plenário, ressalvado
o disposto no inciso III do art. 211.
f 5p - Concluida a votação, o projeto é remetiao á Comissão

ce Redação.
Art. 197 - Os projetos de lei que versem sopre datas

comemorativas e homenagens civicas tramitam em turno único.
Ârt. 198 - Não será aamitido aumento cia desoesa prevista:
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- nos projetos de Iniciativa ao Governador do Estado.
ressalvada a comprovação da existência de receita e o
disposto no inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado;
II - nos projetos sobre organização dos serviços

administrativos da Assembléia Legislativa, aos Tribunais e
do Ministério Público.
Art. 199 - Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber,
quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões a
que tiver sido distribuído, salvo se houver recurso de
Deputado, nos termos do art. 105.

Subseção II
Do Projeto de Lei Complementar

Art. 200 - O projeto de lei complementar será aprovado se
obtiver voto favorável da maioria dos membros da Assembléia.
aplicando-se-lhe as normas de tramitação do projeto de lei
ordinária, salvo quanto aos prazos regimentais, que serão
contados em dobro.
Parágrafo único - Consideram-se lei complementar, entre

outras matérias previstas na Constituição do Estado:
1 - o Código de Fina nças Públicas e o Código Tributário;
II - a Lei de Organização e Divisão Judiciárias:
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto

dos Servidores Públicos Militares; e
IV - as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal

de Contas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da
Policia Civil e da Policia Militar.
Art. 201 - Aos demais projetos de lei orgânica, estatutária

ou equivalente a código aplicam-se as normas de tramitação
do projeto de lei complementar, salvo quanto ao 'quorum.

Subseção III
Do Projeto de Resolução

Art. 202 - Os projetos de resolução são destinados a
regular matérias da competência privativa da Assembléia.
Art. 203 - Aplicam-Se aos projetos oe resolução as

disposições relativas aos projetos de lei ordinária.
Art. 204 - As resoluções são promulgadas pelo Presidente d

Assembléia e assinadas, também pelo lg-Secretario e pelo 2Q-
Secretário, no prazo de quinze dias úteis, contados da data
da aprovação da redação final do projeto.
Art. 205 - O Presidente da Assembléia, no prazo previsto no
artigo anterior, poderá impugnar motivadamente o projeto de
resolução ou parte dele, hipótese em que a matéria será
devolvida a reexame do Plenário.
Art. 206 - A matéria não promulgada será incluída em ordem
do dia, no prazo de quarenta e oito horas, devendo o
Plenário deliberar em dez dias.

lg - Esgotado o prazo estabelecido neste artigo, sem
deliberação, a matéria permanecerá na pauta, observado O
disposto no 3Q do art. 234.

2Q - Se a impugnação não for mantiaa. a matéria será
promulgada no prazo de quarenta e oito horas.
Art. 207 - A reso l ução aprovada e promulgada nos termos
deste Regimento interno tem eficácia de le ordinária.



r Á"I

Seção i 
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção 1
Das Proposições Resultantes de Eventos Institucionais

Art. 208 - Para subsidiar a elaboração legislativa, a
Assembléia poderá promover, por iniciativa da Mesa da
Assembléia, eventos que possibilitem a parceria com
entidades da sociedade civil organizada na discussão de
temas de competência do Poder Legislativo Estadual.
Art. 209 - Incluem-se entre as iniciativas a que se refere

o artigo anterior:
- seminários legislativos;

11 - fóruns técnicos.
Parágrafo único - A Mesa definirá, em regulamento próprio,

OS objetivos e a dinâmica de cada evento.
Art. 210 - Dos eventos a que se refere o art. 208 poderão
resultar proposições.
Art. 211 - Aplicam-se às proposições resultantes de eventos
institucionais as normas de tramitação previstas neste
Regimento Interno, observados os seguintes procedimentos
especiais:

- a partir da apresentação de anteprojeto pela comissão
de representação do evento, será de vinte dias, prorrogável
por igual Denodo, o prazo para a comissão cuja competência
estiver relacionada ao tema apresentar a proposição
correspondente:
II - a comissão de representação poderá participar dos

debates na comissão autora da proposição;
III - as emendas oferecidas á proposição receberão parecer

da comissão competente, nos dois turnos de tramitação.
Subseção II

Da Proposta de Emenda à Constituição
Art. 212 - A Constituição ao Estado pode ser emendada por
proposta:

- de, no m'nimo, um terço dos membros da Assembléia
Legislativa;
II - do Governador do Estado; ou
III - de mais da metade cas Câmaras Municipais, manifestada

pela maioria dos membros de cada uma delas.
lg - As regras de iniciativa privativa pectinentes à

legislação infra-constitucional não se aplicam ã competência
para a apresentação da proposta de que trata este artigo.

2ç - A Constituição não pode ser emendada na vigência do
estado de sitio ou estado de defesa, nem quando o Estado
estiver sob intervenção federal.
Art. 213 - A proposta será aprovada se obtiver três quintos
dos votos dos membros da Assembléia, aplicando-se-lhe as
normas de tramitação do projeto de lei ordinária, com as
seguintes ressalvas:

- os prazos regimentais serão contaaos em doono:
II - ó indispensável a emissão de parecer sobre emenda de

segundo turno.
Parágrafo único - Entre um e outro turno, haverá um
intersticio de três dias.
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Art. 214 - Aprovada em redação final, a emenda à
Constituição será promulgada pela Mesa da Assembléia no
prazo de cinco dias úteis, enviada à publicação e anexada.
com o respectivo número oe ordem, ao texto da Constituição
do Estado.
Art. 215 - A matéria constante em proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
reapresentada na mesma sessão legislativa ordinária, nem em
período de convocação extraordinária da Assembléia.

Subseção III
Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias.
do Orçamento Anual e de Crédito Adicional

Art. 216 - O projeto de Que trata esta subseção será
encaminhado aos Deputados e às comissões a que estiver afeto
e á Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para,
no prazo de sessenta dias, receber parecer.

l - Da discussão e da votação do parecer na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária poderão participar.
com direito a voz e voto, dois membros de cada uma das
comissões permanentes ás quais tenha sido distribuído o
projeto, observado, tanto Quanto possível, o principio da
proporcionalidade das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares.

2g - Nos primeiros vinte dias do prazo previsto neste
artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto.

3 - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior.
o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária proferirá, em dois dias, despacho de
recebimento das emendas, que serão numeradas e publicadas, e
dará publicidade, em separado, às que. por
inconstitucionais, ilegais ou anti-regimentais, deixar de
receber.

- Do despacho de não-recebimento de emendas caberá
recurso, no prazo de vinte e quatro horas, ao Presidente da
Assembléia, que terá dois dias para decidir.

5g - Esgotados os prazos dos parágrafos anteriores, o
projeto será encaminhado ao relator, para parecer.

6 - Enviado á Mesa, o parecer será publicado, incluindo-
se o projeto na ordem do dia, para discussão e votação em
turno único.

7 - Concluida a votação, o projeto será remetido á
Comissão de Redação.
Art. 217 - O Governador do Estado poderá enviar mensagem á
Assembléia Legislativa, para propor modificação no projeto.
enquanto não iniciada, na Comissão ce Fiscalização
Financeira e Orçamentária, a votação do parecer
relativamente à parte cuja alteração for proposta.
Parágrafo único - A mensagem será encaminhada á Comissão.
para parecer, no prazo de cinco dias, salvo se lhe restar
prazo superior.
Art. 218 - As emendas ao projeto cia Lei do Orçamento Anual
ou a projeto que vise modificá-la somente podem ser
aprovadas caso:
a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de
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Diretrizes Orçamentárias;
b) indiquem os recursos
provenientes de anulação de
existência e disponibilidade
incidam Sobre:

necessários, admitidos os
despesa e de comprovação ce
de receita, excluidas as Que

- dotação para pessoal e Seus encargos:
2 - serviço da divida;
3 - transferência tributária constitucional para municipio:

ou
c) sejam relacionadas.
1 - com a correção de erro ou Omissão: ou
2 - com as cisposições do projeto.
Art. 219 - Os projetos de que trata esta subseção serão

publicados apenas em sua essencialidade,
Subseção IV

Do Projeto de Iniciativa do Governador do Estado com
Solicitação de Urgência

Art. 220 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência
para projeto de sua iniciativa.

lg - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até
quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele incluido em
Ordem do dia, para discussão e votação em turno único,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos.
§ 2 - Contar-se-á o prazo a partir do recebimento, pela

Assembléia, da Solicitação, que poderá ser feita após a
remessa do projeto.
Art. 221 - O disposto no artigo anterior não se a p lica a
projeto que dependa de 'quorum especial para aprovação de
lei orgânica, estatutária ou equivalente a código.
Art. 222 - Sempre que o projeto for distribuido a mais de
uma comissão, estas se reunirão conjuntamente para, no prazo
de dez dias, emitirem parecer sobre o mérito da proposição.
Art. 223 - Esgotado o prazo sem ter havido pronunciamento

das comissões, o Presidente da Assembléia incluirá o projeto
em ordem do dia e para ele designará relator, que, no prazo
de até vinte e Quatro horas, emitirá parecer sobre o projeto
e emendas, se nouver. cabendo-lhe apresentar emenda.

Seção V
Das Matérias de Natureza Periódica

Subseção 1
Dos Projetos de Fixação da Remuneração do Deputado, do

Governador e do Vice-Governador e do Secretário de Estado
Art. 224 - A Mesa da Assembléia elaborará, na última sessão
legislativa ordinária, o projeto de resolução destinado a
fixar a remuneração e a ajuca de custo do Deputado, a
vigorar na legislatura Subsequente, observado o disposto nos
arts. 150. II, 153. III. 153, f 2, I. da Constituição da
República.
Parágrafo único - Não tendo sido apresentado o projeto

durante o primeiro periodo da última sessão legislativa, o
Presidente da Assembléia incluirá em orcem do dia, na
primeira reunião ordinária do segundo Denodo, como projeto,
a resolução em vigor.
Art. 225 - A remuneração do Governador, do vice-Governacor
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e do Secretário de Estado será fixada, para cada exercido
financeiro, em resolução da Assembléia Legislativa,
observado o disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, f
2g, I. cia Constituição da República.
í lg - O projeto de resolução será elaborado pela Mesa e
irá tramitar a partir do inicio co segundo período de cada
sessão legislativa ordinária.
5 2g - Aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo

anterior no caso da não-elaboração do projeto até a última
reunião ordinária do primeiro período da sessão legislativa.
Art. 226 - Os projetos de que trata esta subseção
tramitarão em turno único.
Art. 227 - Publicados, os projetos ficarão sobre a mesa
pelo prazo de três dias, para recebimento de emendas, sobre
as quais a Mesa emitirá parecer no prazo de cinco dias.

Subseção II
Da Prestação e Tomada de Contas

Art. 228 - Recebido o processo de prestação de contas ao
Governador do Estado, o Presidente ca Assembléia,
independentemente cie leitura no Expediente, mandará publicar
o balanço geral das contas e os documentos que o instruirem,
observado o disposto no art. 219.
Parágrafo único Distribuir-se-á cópia do processo aos
Deputados no prazo de cinco dias a contar da data da
publicação do parecer do Tribunal de Contas.
Art. 229 - Após a distribuição, o processo ficará sobre a

mesa por dez dias, para requerimento de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas.
Art. 230 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo
anterior, o processo será encaminhado á Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, em quarenta e
cinco dias, receber parecer, que concluirá por projeto de
resolução.
slQ - Publicado o projeto, abrir-se-á, na Comissão, prazo

de dez dias para apresentação de emendas.
2 - Emitido o parecer sobre as emendas, se houver, o

projeto será encaminhado á Mesa e incluído em ordem do dia
para discussão e votação em turno único.

3Q - Aplicam-se à discussão e à votação, no que couber.
as disposições relativas ao projeto ce lei ordinária.

4Q - Quando a conclusão do parecer não for em sentido
único, sua votação se dará por partes.

Sg - Aprovado. o projeto será encaminhado á Comissão ce
Redação.

6 - A rejeição do projeto pelo Plenário, no todo ou em
parte, resulta deliberação contrária ao seu teor.
Art. 231 - Se as contas não forem, no todo ou em parte,
aprovadas pelo Plenário, será o processo encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça, que, no prazo de dez
dias, indicará as providências a serem adotadas pela
Assembléia.
Art. 232 - Decorrido o prazo estabelecido no inciso XIX do
art. 62 da Constituição do Estado sem que a Assembléia tenha
recebido a prestação de contas do Governador do Estado,
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estas serão tomadas pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, aplicando-se, no que couDer, o disposto
nesta subseção.
Art. 233 - As contas ao Tribunal de Contas estão sujeitas

aos procedimentos estabelecidos nesta subseção.
Seção VI

Do Veto a Proposição de Lei
Art. 234 - O veto total ou parcial, depois de lido no

Expediente e publicado, será distribuído a comissão especial
nomeada pelo Presidente da Assembléia, para, no prazo de
vinte dias, receber parecer.

l Q - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.

2g - Dentro ce trinta dias contados a partir da data do
recebimento da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa
sobre ele decidirá em escrutínio secreto e em turno único, e
sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta.

- Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
sem ter havido deliberação, o veto será incluico na orcem ao
dia aa reunião imediata. sobrestando-se a deliberação cuanto
ás demais proposições. até votação final, ressalvado o
projeto de iniciativa do Governador do Estado, com
solicitação de urgência e cujo prazo de apreciação pela
Assembléia já se tenha esgotado.

4Q - Se o veto não for mantido, será a proposição de lei
enviada ao Governador do Estado para promulgação.

5Q - Se, dentro de quarenta e oito horas, a proposição de
lei não for promulgaca. o Presidente oa Assembléia a
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao
Vice-Presidente fazé-10. dentro do mesmo prazo.

60 - Mantido o veto, dar-se-á ciência do fato ao
Governador do Estado.
Art. 235 - Aplicam-se á apreciação do veto, no que couber,
as disposições relativas á tramitação do projeto de lei
ordinária.

Seção VII
Da Delegação Legislativa

Art. 236 - As leis delegadas serão elaboradas pelo
• Governador do Estado, por autorização da Assembléia

Legislativa.
lQ - Não podem constituir objeto de delegação os atos de

competência privativa da Assembléia Legislativa, a matéria
j reservada a lei complementar e a legislação sobre:

- organização ao Poder Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal ce Contas, a carreira e a garantia de seus
membros, bem como a carrei r a e a remuneração aos servidores
de suas secretarias:
II - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e

orçamentos.
- A delegação ao Governador do Estado terá a forma de

resolução da Assembléia Legislativa, que especificará seu
conteúdo e os termos ce seu exercicio.

3 - Se a resolução determinar a apreciação do projeto
pela Assembléia Legislatva, esta o fará em votação única,
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vedada qualquer emenda.
Seção VIII
Da Emenda

Art. 237 - Emenda é a proposição apresentada como acessória
de outra, classificada em aditiva, modificativa,
substitutiva e supressiva:

- aditiva é a emenda que se acrescenta a outra
proposição;
II - modificativa é a emenda que altera dispositivo sem

modificá-lo substancialmente:
III - substitutiva é a apresentada como sucedânea:
a) de dispositivo;
) integral de proposição, passando a denominar-se

substitutivo;
IV - supressiva é a emenda destinada a excluir dispositivo.
Art. 238 - A emenda, quanto à sua iniciativa, é de autoria:

- de Deputado, em caráter individual ou coletivo;
II - de Bancada, devendo ser assinada pela maioria de seus

membros;
III - de comissão. quando incorporada a parecer;
IV - do Governador do Estado, formulada por meio de

mensagem a proposição de sua autoria.
Art. 239 - Denomina-se subemenda a emenda apresentada a

outra emenda.
Art. 240 - A emenda somente será admitida:
1 - se pertinente à matéria contida na proposição

principal
II - se incidente sobre um só dispositivo, salvo matéria

correlata.
Seção IX

Do Requerimento
Subseção 1

Disposições Gerais
Art. 241 - Os requerimentos, escritos ou orais. sujeitam-

se:
1 - a despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão;
II - a deliberação de comissão;
III - a deliberação do Plenário.
Art. 242 - Aos requerimentos de que trata o inciso II
aplicam-se, no que couber, os procedimentos estabelecidos
nos arts. 244 e 245.
Art. 243 - Os requerimentos são submetidos apenas a

votação.
Parágrafo único - Poderá ser apresentada emenda ao
requerimento antes de ar'.ciada a votação ou durante o seu
encaminhamento.

Suoseção II
Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Presidente

Art. 244 - Será aespacnado pelo Presidente o requerimento
que solicitar:
1 - a palavra ou a desistência dela;
II - permissão para falar assentado;
III - posse de Deputado;
IV - retificação de ata;
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V - leitura de matéria de conhecimento do Plenário;
VI - inserção de declaração de voto em ata;
VII - observância ae disposição regimental
VIII - retirada ce tramitação de proosição sem Qarecer ou

com parecer contrário:
IX - verificação de votação;
X - informação sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a Ordem

do dia;
XI - preenchimento de lugares vagos nas comissões;
XII - leitura de pro

p
osição a ser discutida ou votada;

XIII - anexação ce matérias idênticas ou assemelhadas;
XIV - representação oa Assembléia por meio de comissão;
XV - requisição oe documentos:
XVI - inclusão, em orcem do dia, ce proposição de parecer.

de autoria do requerente:
XVII - votação destacada de emenda ou dispositivo:
XVIII - convocação de reunião extraordinária, nos casos
previstos nos incisos II e III do parágrafo único do art.
18:
XIX - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e

pronunciamentos oficiais;
XX - pr orrogação de prazo para emissão de parecer;
XXI - convocação ce reunião especial
XXII - destinação da primeira parte cia reunião a romenagem

especial
XXIII - interrupção da reunião, para ser recebida
personalidade de relevo;
XXIV - designação de substituto a membro de comissão, na

ausência de suplente:
XXV - constituição de comissão cie inquérito:
XXVI - licença oe Deputado, nas hipóteses ore ;tas nos
incisos II e III do art. 55,
XXVII - exame pelo Plenário cie matéria de competência

conclusiva das comissões;
XXVIII - prorrogação de horário de reunião, a requerimento

do Colégio de Lideres;
XXIX - audiência de comissão sobre emenda apresentada em

segundo turno, a requerimento ao colégio de Lideres;
XXX - prorrogação ao prazo cara posse de Deputado;
XXXI - convocação ce sessão legislativa extraordinária:
XXXII - desarquivamento cie proposição;
XXXIII - apuração cia veracidade cc acusação contra
Deputado, nos termos do art. 61;

lg - Os requerimentos a que se referem os incisos VIII,
XI, XIII, XIV. XVI, XVII. XVIII, XIX, XXI. XXII, XXIV. XXV.
XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI. XXXII e XXXIII serão
apresentados por escrito.

2g - Os demais r equerimentos a q ue se refere este artigo
cocerão ser a

p
resentados oralmente.

Subseção III
Dos Requerimentos Sujeitos á Deliberação do Plenário

Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito
que solicitar:

- levantamento ce reunião em sinal de regozijo ou de
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pesar;
II - 

p
rorrogação de horário de reunião, a requerimento ce

Deputado;
III - alteração de ordem do dia;
IV - retirada de tramitação de oroposição com parecer

favorável
V - adiamento de discussão;
VI - encerramento de discussão;
VII - votação por determinado processo;
VIII - votação por partes;
IX - adiamento de votação;
X - preferência, na discussão ou na votação, de uma
proposição sobre outra da mesma espécie;
XI - inclusão, em ordem do dia, de proposição que não seja
de autoria do requerente;
XII - informações às autoridades estaduais por intermédio

da Mesa da Assembléia;
XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;
XIV - constituição de comissão especial;
XV - audiência de comissão oara emissão de parecer sobre
determinada matéria, observado o disposto no parágrafo único
do art. 190;
XVI - convocação de Secretário de Estado, dirigente de
entidade da administração indireta ou outra autoridade
estadual
XVII - convocação de reunião extraordinária, no caso
previsto no inciso IV do parágrafo único do art. 18;
XVIII - convocação de reunião secreta;
XIX - regime de urgência;
XX - deliberação sobre qualquer Outro assunto não
especificado expressamente neste Regimento Interno e que não
se refira a incidente sobrevindo no curso da discussão ou da
votação;
XXI - prorrogação de prazo de funcionamento de comissão
parlamentar de inquérito e da comissão especial prevista no
inciso II do art. 112:
XXII - audiência da Comissão de Constituição e Justiça em
segundo turno, a requerimento de Deputado.
Art. 246 - Dependerão de parecer os requerimentos a que se
referem os incisos XII e XIII do artigo anterior.

Subseção VI
Da Nomeação de Conselheiro do Tribunal de

Contas pela Assembléia Legislativa
Art. 247 - A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas
pela Assembléia Legislativa, prevista no inciso II do lg
do art. 78 da Constituição do Estado, obedecerá aos
seguintes procedimentos:
1 - ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, cabe ao

Presidente anunciar sua existência no prazo de cinco dias.
por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do
Estado;
II - a indicação de candidato dar-se-á mediante
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requerimento instruido com a documentação exigida no art.
248 e assinado por, no mínimo, vinte por cento dos
Deputados, no prazo de dez dias úteis contados a partir da
data da publicação da existência de vaga.

1Q - Cada Deputado poderá subscrever, no máximo, duas
indicações.

20 - Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo
anterior, as assinaturas do Deputado serão desconsideradas.

; 3Q - Se, da aplicação do disposto no parágrafo anterior,
resultar número insuficiente cie assinaturas para a
indicação, conceder-se-á prazo de vinte e quatro horas para
recomposição do apoiarnento.
Art. 248 - O requerimento de que trata o inciso li do
artigo anterior deverá ser instruido com os seguintes
documentos:

- "curriculumvitae simplificado;
II - cópia autenticada da carteira de ioentdade:
III - certidões negativas de ações criminais da justiça

comum e da Justiça Federal do domicilio e da residência do
candidato
IV - certidões negativas dos cartórios de protestos ou do

distribuidor do domicilio e da residência do candidato;
V - estudos, publicações técnicas. títulos. entre Outros,
relativos á área de conhecimento do candidato ou comprovante
de atuação como agente público em aualquer esfera do poder
público por prazo igual ou superior a dez anos.
Parágrafo único - Recebido o requerimento cela Mesa da
Assembléia Legislativa, esta analisará os documentos cie que
trata este artigo e. atendidos os requisitos do art. 78 da
Constituição do Estado, deferirá aqueles cuja documentação
esteja completa.
Art. 249 - A existência de ações ou protestos de que tratam

os incisos III e IV do artigo anterior podera, a critério da
Mesa da Assembléia. inabilitar o candidato indicado.
Art. 250 - Deferido pela Mesa da Assembléia, será o
requerimento encaminhado á comissão esoecial. aplicando-se-
lhe o disposto no art. 150.
Art. 251 - Publicado o parecer da comissão especial, a

matéria será colocada em ordem cio dia, para deliberação do
Plenário.

1Q - Havendo mais de dois candidatos, os dois mais
votados em primeiro escrutínio submeter-se-ão ao segundo
escrutinio, decidindo-se a eleição por maioria simples c
votos.

2g - A hipótese de empate resolver-se-á em favor ao
candidato mais idoso.
Art. 252 - O candidato eleito será nomeado pelo Presidente
da Assembléia no prazo cie dez dias contados da eleição e
será empossado pelo Presidente do Tribunal de Contas, nos
termos do art. 7g da Lei Complementar nQ 33. de 28 de junho
de 1994.

Capitulo II
Da Discussão

Seção
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Disposições Gerais
Art. 253 - Discussão é a fase de debate da proposição.
Art. 254 - A discussão da proposição será feita no seu
todo, inclusive emendas.
Art. 255 - Somente será objeto de discussão a proposição

constante na ordem do dia.
Parágrafo único - Haverá cópia das proposições em pauta,
incluidos pareceres e emendas.
Art. 256 - Excetuados os projetos de lei orgânica,
estatutária ou equivalente a código. nenhuma proposição
permanecerá na ordem 00 dia para discussão, em cada turno,
por mais de seis reuniões.

f 1 Q - Para fins deste artigo não será computada a reunião
que não for aberta por falta de"quorum".

2g - Não se considera a reunião em cuja pauta conste
proposição com a tramitação prevista nos arts. 206. i l.
220, lg, e 234, 3g, para efeito de encerramento de
discussão de proposição com tramitação sobrestada.
Art. 257 - Será cancelada a inscrição do Deputado que,

chamado, não estiver presente.
Art. 258 - O prazo de discussão para cada orador inscrito,
salvo exceções regimentais, será de:

- sessenta minutos, no caso de proposta de emenda à
Constituição, projeto e veto;
II - dez minutos, no caso de parecer e de matéria devolvida

ao reexame do Plenário.
Seção II

Do Adiamento da Discussão
Art. 259 - A discussão poderá ser adiada uma vez, por, no
máximo, cinco dias, salvo quanto a projeto sob regime de
urgência e veto.
Parágrafo único - O requerimento apresentado no correr da

discussão que se pretender adiar ficará prejudicado se não
for votado imediatamente, seja por falta de quorum, ou por
esgotar-se o tempo da reunião, não podendo ser renovado.

Seção III
O Encerramento da Discussão

Art. 260 - O encerramento da discussão dar-se-á pela
ausência de oradores, pelo Decurso dos prazos regimentais ou
por deliberação do Plenário.
Parágrafo único - O requerimento de encerramento de
discussão será submetido a votação, desde que pelo menos
quatro oradores tenham discutido a proposição.

Capitulo III
Da Votação

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 261 - A votação completa o turno regimental de
tramitação.

l Q - A proposição será colocada em votação, salvo
emendas.

2g - As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham
parecer favorável ou contrário de tooas as comissões que as
tenham examinado, permitido destaque.



- A votação não será interrompida. salvo:
- por falta de "quorum";

II - para votação de requerimento de prorrogação do horário
da reunião:
III - por terminar o horário da reunião e de sua

prorrogação.
4g - Existindo matéria a ser votada e não havendo

quorum, o Presiaente da Assembléia poderá aguardar que
este se verifique, suspendendo a reunião por tempo
prefixado.
' 5g - Se, à falta de 'quorum para votação, tiver

prosseguimento a discussão das matérias em pauta. o
Presidente da Assembléia, tão logo se verificar número
regimental, solicitará ao Deputado que se encontre na
tribuna a interrupção do seu pronunciamento, a fim de
concluir-se a votação.

6g - Ocorrendo falta de "quorum" durante a votação, será
feita a chamada. registranco-se em ata os nomes dos
presentes.
Art. 262 - A votação das proposições será feita em seu
todo, salvo os casos previstos neste Regimento Interno.
Parágrafo único - A votação por partes será requerida até o

anúncio da fase de votação da proposição a que se referir.
Art. 263 - A determinação de"quorum" será feita do

seguinte modo:
- o 'quorum" da maioria absoluta, em composição impar da

Assembléia, obter-se-á acrescentando-se uma unidade ao
número de Deputados e dividindo-se o resultado por dois:
II - o quorum de uni terço obter-se-á:
a) dividindo-se por três o número ae Deputados se este for

múltiplo de três:
b) dividindo-se por três, acrescido de uma ou duas
unidades, o número de Deputados, se este não for múltiplo de
três:
III - o "quorum" de dois terços obter-se-á multiplicando-se
por dois o resultado obtido segundo os c»térios
estabelecidos no inciso anterior:
IV - o "quorum" de três quintos obter-se-á:
a) dividindo-se por cinco o número de Deputados, se este
for múltiplo de cinco, e multiplicando-se o quociente obtido
por três;
b) dividindo-se por cinco, acrescido das unidades
necessárias, o número de Deputados, se este não for múltiplo
de cinco, e multiplicando-se o quociente obtido por três.
Art. 264 - Salvo disposição constitucional em contrário, as

deliberações no Plenário serão tomadas por maioria de votos,
presente mais da metade dos Deputados.
Art. 265 - Tratan po-se dê assunto em que tenha interesse
pessoal, o DePutado fica impedido de votar, computa pa sua
presença para efeito de quorum'.
Art. 266 - Após votação pública, o Deputado poderá fazer

declaração ae voto.
Seção II

Do Processo de Votação
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Art. 267 - São três os processos de votação:
1 - simbólico;
II - nominal;
III - por escrutínio secreto.
Art. 268 - Adotar-se-á o processo simbólico para todas as
votações, salvo requerimento aprovado ou disposição em
contrário.

l Q - O requerimento a que se refere este artigo será
apresentado até o anúncio da fase de votação da proposição.

2g - Na votação simbólica, o Presidente da Assembléia
solicitará aos Deputados que ocupem os respectivos lugares
no Plenário e convidará a permanecer assentados os Que
estiverem a favor da matéria.

- Não sendo requerida, de imediato, a verificação de
votação, o resultado proclamado tornar-se-á definitivo.
Art. 269 - Adotar-se-á a votação nominal:

- nos casos em q ue se exige "quorum" de maio r ia absoluta.
de dois terços, ou de três quintos, ressalvadas as ripóteses
de escrutinio secreto:
II - quando o Plenário assim deliberar.

lg - A votação nominal processar-se-á mediante a
manifestação dos Lideres e, em seguida, dos demais
Deputados, os quais responderão "sim' ou "não".

2g - Realizado, em segunda chamada, o procedimento
previsto no parágrafo anterior, relativamente aos Deputados
ausentes, será proclamado o resultado da votação.
Art. 270 - Adotar-se-á o voto secreto nos seguintes casos:
- eleições e escolhas de competência da Assembléia

previstas na Constituição do Estado, ou quando a lei o
exigir;
II - perda de mandato de Deputado;
III - concessão de licença para instauração de processo

criminal contra Deputado, nos termos do lQ do art. 56 da
Constituição do Estado:
IV - decisão sobre prisão de Deputado em caso de flagrante

de crime inafançável e autorização de formação de culpa,
nos termos do lg do art. 49;
V - autorização para instauração oe processo contra o
Governador e o Vice-Governador do Estado, nos crimes de
responsabilidade, e contra Secretário de Estado, nos crimes
de responsabilidade conexos com aqueles;
VI - autorização para instauração de processo contra
Secretário de Estado em crimes comuns e de responsabilidade
não conexos com os do Governador, desde que solicitada pelo
Tribunal de Justiça;
VII - pedido de intervenção federal, para efeito dc
disposto no inciso 1 do art. 35 da Constituição da
República;
VIII - interesse pessoal de Deputado:
IX - julgamento das contas do Governador do Estado e dc

Tribunal de Contas;
X - apreciação oe veto a proposição de lei.
Parágrafo único - Na votação por escrutirrio secreto,

observar-se-ão as seguintes exigências e fonaHdades:
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- cédulas impressas ou datilografadas;

II - chamada dos Deputados para votação;
III - colocação das cédulas, pelo Deputado, na cabine

inqevassável em sobrecarta rubricada pelos escrutinadores:
IV - colocação, pelo votante, ca sobrecarta na urna;
V - segunda chamada dos Deputados:
VI - abertura da urna, retirada e contagem das sobrecartas
e verificação de coincidência de seu número com o de
votantes;
VII - ciência ao Plenário da coincidência entre o número de

sobrecartas e o de votantes;
VIII - abertura das sobrecartas e separação das cédulas ce

acordo com o resultado obtido;
IX - leitura dos votos por um escrutinador, e sua anotação

Por outro, á medida que forem apurados:
X - invalidação da cédula que não atenda ao disposto no
inciso 1;
XI - leitura, pelo Presidente, do resultado da votação.
Art. 271 - As proposições acessórias, compreendendo os
requerimentos incidentes na tramitação, serão votadas pelo
processo aplicável à proposição principal.
Art. 272 - Quando se utilizar processo mecânico ou

eletrônico na votação, observar-se-ão as especificações do
equipamento.

Seção III
Do Encaminhamento de Votação

Art. 273 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada
pelo prazo de dez minutos, incidindo sobre a proposição no
seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se
dê por partes.

l Q Não será recebido reQuerimer que objetive limitar
o número de oradores para encaminflamento de votação de
proposição.

2 - No encaminhamento de votação de matéria destacada
poderão falar, pelo prazo de cinco minutos. três Deputados,
sendo um a favor, com preferência para o autor do destaque,
um contra, e o relator.
Seção IV
Da Verificação de Votação
Art. 274 - O requerimento de ve r ificação de votação é

privativo do processo simbólico, podendo ser repetido uma
vez.
Art. 275 - Para a verificação, o Presidente solicitará dos
Deputados que ocupem os respectivos lugares e convidará a se
levantarem os que tenham votado a favor, repetindo-se o
procedimento quanto à apuração dos votos contrários.
Parágrafo único - O Deputado ausente na votação não poderá

participar da verificação.
Art. 276 - A verificação de votação poderá ser feita por

meio do painel eletrõnico.
Seção V

Do Adiamento de Votação
Art. 277 - A votação poderá ser adiada uma vez, a

requerimento do Deputado, apresentado até o momento em que
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for anunciada, salvo nas

1 Q. e 234. 3g.
lg - O adiamento será
2g - Considerar-se-á

esgotar-Se o horário da
ceixar de ser votado.

hipóteses dos arts. 206, f 1, 220.

concedido para a reunião seguinte.
prejudicado o requerimento que, por
reunião ou por falta de quorum.

Capitulo IV
Da Redação Final

Art. 278 - Terão redação final a proposta de emenda à
Constituição e o projeto.

1Q - A Comissão de Redação, no prazo de dez dias, emitirá
parecer, em que dará forma à matéria aprovada, segundo a
técnica legislativa, corrigindo eventual vicio de linguagem,
defeito ou erro material

- O projeto sujeito ã deliberação conclusiva de
comissão, após aprovado, será encaminhado Comissão de
Redação.

3g - Apresentado o parecer de redação final, será ele
discutido e votado:
1 - em Plenário:
II - na comissão que houver deliberado conclusivamente

sobre o projeto.
Art. 279 - Será admitida, durante a discussão, emenda à
redação final, para os fins indicados no j lg do art. 278.
Art. 280 - A discussão limitar-se-á aos termos da redação.
e nela somente poderão tomar parte, uma vez e por dez
minutos, o autor da emenda, o relator da Comissão de Redação
e os Lideres.
Art. 281 - Aprovada a redação final, a matéria será
enviada, no prazo de dez dias, á sanção, sob a forma de
proposição de lei, ou à promulgação, conforme o caso.

Capitulo V
Das Peculiaridades do Processo Legislativo

Seção 1
Do Regime de Urgência

Art. 282 - Adotar-se-á regime de urgência para que
determinada proposição tenha tramitação abreviada:
1 - por solicitação do Governador do Estado, para projeto

de sua autoria, nos termos do art. 220;
II - a requerimento.
Parágrafo único - O disposto no inciso II não se aplica a
projeto que dependa de quorum especial, de lei orgânica,
estatutária ou equivalente a código e aos projetos de que
trata o art. 216.
Art. 283 - Na tramitação sob regime de urgência, serãc

observados os seguintes procedimentos:
1 - dispensa da publicação prévia Cos pareceres:
II - redução à metade dos prazos regimentais, arredondando-

se a fração para a unidade superior.
Art. 284 - A discussão de proposição em regime de urgência
não ultrapassará Quatro reuniões consecutivas, contadas da
data de sua inclusão em ordem do dia, observado o dispostc
nos lQ e 2Q do art. 256.

Seção II
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Da Preferência e do Destaque

Art. 285 - A preferência entre as proposições, para
discussão e votação, obedecerá à ordem seguinte, que poderá
ser alterada por deliberação do Plenário:

- proposta de emenda â Constituição;
II - projeto de lei do plano mineiro de desenvolvimento
integrado:
III - projeto de lei do plano plurianual:
IV - projeto de lei de diretrizes orçamentárias:
V - orojeto de lei do orçamento e de abertura de crédito;
VI - projeto sob regime de urgência:
VII - veto e matéria impugnada:
VIII - projeto de resolução ou de iniciativa de Tribuna

Estadual
IX - projeto ae lei complementar;
X - projeto de lei orgánica, estatutária ou equivalente a

código:
XI - projeto de lei ordinária.
Art. 286 - A proposição com discussão encerrada terá
prioridade para votação.
Art. 287 - Não se admitirá preferência de matéria em

discussão sobre outra em votação.
Art. 288 - Entre proposições da mesma espécie, terá

preferência na discussão aouela Que já a tiver iniciada.
Art. 289 - Não estabelecida em requerimento aprovado, a
preferência entre emendas será regulada pelas seguintes
normas:

- o substitutivo preferirá á proposição a que se referir,
e o substitutivo de comissão preferirá ao de Deputado:
II - a emenda supressiva e a substitutiva preferirão ás

demais, inclusive á parte da proposição a q ue se referirem:
III - a emenda aditiva e a modificativa serão votadas logo

após a parte da proposição que visarem alterar:
IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado.

lç? - O requerimento de preferência de uma emenda sobre
Outra será apresentado antes de iniciada a votação da
proposição a que se referir-

2Q - Na ocorrência de mais oe um substitutivo ae
comissões, o exame do último terá preferência sobre os
demais e. assim. sucessivamente.
Art. 290 - Quando houver mais de um requerimento sujeito a

votação, a preferência será estabelecida pela ordem oe
apresentação.
Parágrafo único - Apresentados simultaneamente
requerimentos que tiverem o mesmo objetivo, a preferência
será estabelecida pelo Presidente da Assembléia.
Art. 291 - A preferência de uma proposição sobre outra
constante da mesma ordem cio dia será requP"ida antes de
iniciada a apreciação da pauta respectiva.
Art. 292 - O destaque, para votação en; separado, de
dispositivo ou emenda será requerido até o anúncio da fase
de votação da proposição principal.
Art. 293 - A alteração da ordem estabelecida nesta seção
não DrejudiCará a prioridade fixada no f lQ do art. 69 e no
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'lg ao art. 70 da Constituição do Estado e no lQ do art.
206 deste Regimento Interno.

Seção III
Da Prejudicialidade

Art. 294 - Consideram-se prejudicadas:
- a discussão ou a votação de proposição idêntica a Outra

que tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão
legislativa;
II - a discussão ou a votação de proposição semelhante a

outra considerada inconstitucional pelo Plenário:
III - a discussão ou a votação de proposição anexada a

outra, quando aprovada ou rejeitada a primeira:
IV - a proposição e as emendas incompatíveis com

substitutivo aprovado:
V - a emenda ou a subemenda ae matéria idêntica à de outra

aprovada ou rejeitada:
VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de

outra aprovada:
VII - a emenda ou parte de proposição incompatível com
matéria aprovada em votação destacada.
Parágrafo único - O disposto nos incisos V e VI não se
aplica a emendas constantes no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça previsto no 6 2g do art. 189.

Seção IV
Da Retirada de Proposição

Art. 295 - A retirada de proposição será requerida pelo
autor, interrompendo-se imediatamente a sua tramitação.
6 lg - O requerimento de que trata este artigo será
apreciado após anunciada a discussão ou a votação da
proposição.

- A desistência da retirada de proposição ou a
rejeição do requerimento de oue trata este artigo implicará
retomada da tramitaçâo, no ponto onde foi interrompida.
§ 3g - O disposto neste artigo não se aplica às proposições

cujo processo de votação já esteja iniciado.
Titulo VIII

Regras Gerais de Prazo
Art. 296 - Ao Presidente da Assembléia e ao de comissão
compete fiscalizar o cumprimento dos prazos.
Art. 297 - No processo legislativo, os prazos são fixados:

- por mês;
II - por dia;
III - por hora.

1Q - Os prazos indicados neste artigo contam-se:
1 - de data a data, no caso do inciso 1;
II - excluído o dia do começo e incluído o do vencimento,

no caso de inciso II;
III - de minuto a minuto, no caso do inciso III.

- A contagem dos prazos tem seu começo ou término
prorrogado para o primeiro dia útil, nos seguintes casos:

- quando o termo inicial coincidir com sábado, domingo.
feriado ou véspera desses dias;
II - quando o termo final coincidir com sábado. domingo ou

feriado.
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Art. 298 - Os prazos são continuos e não correm no recesso.
Art. 299 - Os pedidos de informação, assim consideradas as
diligências. suspendem a tramitação, uma única vez, por, no
máximo, cinco dias úteis, em caca comissão.
Parágrafo único - Os projetos de que tratam as alineas "a'
e "b" do inciso 1 do art. 104 terão suspensa a tramitação
até que se atenda ao pedido oe informação.

Titulo IX
Da Posse do Governador e do Vice-Governador

Art. 300 - Aberta a reunião solene para a posse do
Governador do Estado e dc Vice-Governador do Estado, o
Presidente da Assembléia o€zgnará Comissão de Deputados
para recebê-los e introduzi-los no Plenário.
Parágrafo único - O Governador do Estado e o Vice-

Governador do Estado tomarão assento ao lado do Presidente
da Assembléia.
Art. 301 - Prestado o compromisso constitucional. o
Presidente da Assembléia declarará empossados o Governador
do Estado e o Vice-Governador do Estado, lavrando-se temo
em livro próprio.
Art. 302 - Vagando o cargo de Governador do Estado e de
Vice-Governador do Estado, ou ocorrendo o impedimento
destes, à posse de seu substituto aplica-se o disposto nos
artigos anteriores.

Titulo X
Do Comparecimento de Autoridades

Art. 303 - O Presidente da Assembléia convocará reunião
especial para ouvir o Governador do Estado, quando este
manifestar o propósito de expor assunto de interesse
público.
Art. 304 - A convocação de Secretário de Estado ou
dirigente de entidade da administração indireta, para
comparecerem ao Plenário da Assemoléla, ou a qualque r de
suas comissões, a eles será comunicada. po- oficio, com a
indicação do assunto a ser tratado e ca data designada para
seu comparecimento.

lo - Se não puder atender á convocação, a autoridade
apresentará justificação, no prazo de três dias, e proporá
nova data e hora para seu comparecimento.

2c - O não-comparecimento injustificado de Secretário de
Estado constitui crime de responsabilidade, nos termos da
legislação federal.
Art. 305 - O Secretário de Estado poderá solicitar à
Assembléia ou a alguma de suas comissões que designe data
para seu comparecimento, a fim de expor assunto de
relevância de sua Secretaria.
Parágrafo único - O comparecimento a que se refere este
artigo dependerá de prévio entendimento com a Mesa da
Assembléia.
Art. 306 - Poderá ser prorrogado, de oficio, pelo
Presidente da Assembléia, o tempo fixado para exposição de
Secretário de Estaao, ou ee di r igente de entidade da
administração indireta, e para debates Que a ela sucederem.
Art. 307 - Enquanto na Assembléia, o Secretário de Estado
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ou o dirigente de entidade da administração indireta ficam
sujeitos ás normas regimentais que regulam os debates e a
questão de ordem.

Titulo XI
Do Processo nos Crimes de Responsabilidade do Governador e
do Vice-Governador do Estado e de Secretário de Estado

Art. 308 - O processo nos crimes de responsabilidade do
Governador e do Vice-Governador do Estado e de Secretário de
Estado obedecerá a legislação especial.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao

Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do Estado.
Titulo XIII

Do Credenciamento dos Representantes dos Órgãos de
Comunicação

Art. 309 - Os órgãos de comunicação poderão credencia'---se
perante a Mesa da Assembléia para exercido das atividades
jornalisticas. de Informação e divulgação.
Parágrafo único - Somente terão acesso ás dependências
privativas da Assembléia os jornalistas e demais
profissionais credenciados, podendo a Mesa da Assembléia, a
qualquer tempo, rever o credenciamento.

Titulo XIV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 310 - E vedada a cessão do Plenário para atividade não
prevista neste regimento, exceto quanto à realização de
convenções regionais de partidos políticos.
Parágrafo único - A Assembléia Legislativa destinará espaço
físico para a realização de eventos promovidos por entidades
da sociedade civil e de outros de iniciativa de partido
politico, não compreendidos no "caput'. nos termos de
regulamento próprio.
Art. 311 - Os serviços administrativos da Assembléia serão
executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por regulamento
próprio.
Art. 312 - Nos casos omissos, o Presidente oa Assembléia
aplicará o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e.
subsidiariamente. as :raxes parlamentares.
Art. 313 - Nos trinta dias subsequentes ao do inicio da
vigência desta resolução, proceder-se-á à composição aas
comissões permanentes criadas neste Regimento Interno e à
eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presidentes.
Art. 314 - A tramitação dos projetos recebidos em data
anterior à do inicio da vigência desta Resolução não se
sujeitará às normas deste Regimento Interno.
Art. 315 - Esta resolução entrará em vigor trinta dias após

sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 1996.
Agostinho PatrCjs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Antônio
Júlio.
- Publicado. vai o projeto á Mesa da Assembléia para

parecer.
REQUERIMENTOS

Ng 1.947/96, do Deputado Alberto Pinto Coelno. solicitando
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a transcrição nos anais da Casa do artigo "E os Japoneses.
Onde Estão os Japoneses?, do jornalista Fábio Doyle,
publicado no Diário da Tarde" de 2/12/96.
Np 1.948/96. da Comissão de Saúde e Ação Social
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG e
ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao envio à Comissão
de informações sobre os gastos efetivos com as ações de
saúde desenvolvidas por essas instituições nos exercicios de
1995 e 1996, excluindo-se os referentes às atividades-meio.
NQ 1.949/96. da Comissão de Saúde e Ação Social.

solicitando seja formulado apelo aos Secretários oe Assuntos
Municipais e do Trabalho com vistas ao envio à Comissão da
relação, com os res pectivos valores, de todos os convênios
firmados com Prefeituras Municipais e entidades de utilidade
pública. mediados por Deputados, cujo objeto seja a
concessão de subvenção destinada á área de saúde. (-
Distribuidos à Mesa da Assernoléia.
Ng 1.950/96. ao Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da estrada Que liga o trevo do DER-MG á Escola
Superior de Agronomia de JanaúDa, no Municipio de Janaiba.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.951/96, da Comissão ae Assuntos Municipais e
Regionalização. solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas á
liber ação de uma pista do trecho compreendidos entre o Km
420 e o Km 535 da BR-381. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.
- E. também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Geraldo Rezende.
COMUM 1 CAÇÕES

n- São, também. encamiracas à Mesa comunicações dos
Deputados Simão Pedro Toieoo. C-i Pereira, Hely Tarqtjinio e
Paulo Scoettino 13.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jairo Ataide.
O Deputado Jairo Ataíde* - E preciso sonhar. Sonhar em

branco e preto ou em cores, dormindo ou acordado. E preciso
sonhar. Sonhar com a lua, sonhar com as estrelas, mas, para
alcançá-las, é necessário lutar. Lutar com garra, com
determinação, com obstinação, com fé e com amor. E
fantástico quando o sonho se realiza, sobretudo. Quando esse
sonho não é só da gente. é plural, é de todos.
Deixo a Assembléia Legislativa de Minas para realizar um

sonho. Saio honrado por ter participado aos traoalhos desta
Casa e feliz por ter sido O escolhido pa r a cumprir, nos
próximos quatro anos, os destinos cia minha terra nata.
preparando-a para a virada do século, para o terceiro
milênio.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores

da imprensa, meus filhos, que estão presentes nas galerias;
ao formalizar minha despedida desta Casa, de onde me afasto
para assumir a Prefeitura de Montes Claros, gostaria de
deixar registrado o meu sentimento de gratidão. Saio com a
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consciência tranqüila do dever cumprido, pois aqui cheguei
não somente para defender os interesses de minha região.
mas, sobretudo, para aprender nesta universidade viva que é
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vim para
aprender o exercício do Legislativo na democracia,
aperfeiçoar minha capacidade de diálogo, de compreensão das
forças sociais e, também, para servir ao Norte de Minas e,
de maneira especial, á minha querida Montes Claros e sua
gente, motivo de meu orgulho e de minha sucessiva e
expressiva votação nos pleitos dos quais participei.
Nesta Casa, no cargo de Deputado Estadual, tive

oportunidade de conhecer ilustres parlamentares, a quem
expresso meus agradecimentos, abraçando-os com renovada
afeição. Tive oportunidade de me relacionar com os Deputados
Federais e os Senadores de nosso Estado de maneira mais
estreita, fazer amigos entre Secretários de Estado.
Ministros e autoridades dos três Poderes, que vieram
enriquecer meus conhecimentos, aumentar minhas amizades e
fortalecer minha condição de lutador pela minha região e por
Montes Claros. Entre tão renomados parlamentares, destaco os
de minha região, uma Bancada de dez Deputados determinados,
que vêm tentando, por todos os meios, melhorar as condições
de vida da gente norte-mineira. Conto, particularmente, com
o apoio de todos os meios para melhorar as condições de vida
da gente norte-mineira. Conto, particularmente. com o apoio
de todos eles à imensa responsabilidade que me espera, á
frente da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Destaco,
igualmente, os Deputados da Bancada do PFL. que me fez
Líder, compreendeu a minha ausência nas vésperas das
eleições de 3 de outubro e, agindo sempre com maturidade e
grandeza, encontrou caminhos, através do diálogo e ao
entendimento, para atender aos interesses maiores do partido
e de Minas Gerais. Minha especial referência ao Presidente.
Deputado Agostinho Patrús, figura da serenidade, ao Lider do
Governo. Deputado Romeu Queiroz. imagem da amizade, ao Líder
da Maioria. Deputado Péricles Ferreira, companheiro do
Norte; aos Lideres de bancadas; a todas estas Lideranças.
que souberam, com firmeza de propósito. fortalecer a
seriedade do Poder Legislativo e a sua parceria com o Poder
Executivo, numa relação de independência e complementação, a
minha admiração e o meu apreço.
Ao Governador Eduardo Azeredo, companheiro desde 1992,

quando. Prefeito desta Capital, gravou, em vídeo, apoio à
minha candidatura a Prefeito de minha terra. Ao ilustre
amigo e companheiro, que, a cada dia, conquista mais o povo
mineiro, com sua postura reta, de homem simples, honrado e
competente, os meus sinceros agradecimentos e a certeza de
que Montes Claros e o Norte de Minas caminham rumo ao
desenvolvimento com justiça e paz. aguardando sempre a
orientação de seu Governo. Aos servidores desta Casa, na
pessoa do Diretor-Geral. Dr. E.almir de Jesus. e aos amigos
que trabalham em meu gabine:e. o reconhecimento pela
inestimável colaboração, que facilitou, sem sombra de
Ouvida. a minha caminhada política durante o tempo que
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passei nesta Casa.

Registro, neste momento de despedida, importante para mim,
o clamor do Norte de Minas e o de Montes Claros pela
melhoria da qualidade de vida naquela região, sem
paternalismo, mas com a criação de instrumentos que
possibilitem o nosso desenvolvimento económico, politico e
social e meios para vencer as condições adversas em que
vivemos, reduzindo as distâncias que nos separam das regiões
privilegiadas ao Estaco e do Pais.
Montes Claros, S. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, terá, a Dartir ce 1Q de janeiro, braços abertos
para abraçá-los, o peito pulsando forte pela emoção de
recebê-los com carinho, a certeza ao futuro construico com
altivez, arrojo e muita obstinação e um Prefeito para
colocá-la no lugar de destaque que a história recente lhe
negou. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Deputado Jairo,

quero ter o prazer de aparteà-lo em seu discurso de
des

p
edida. Neste aparte quero, em meu nome e em nome dos

Deputados presentes neste recinto e nesta Casa Legislativa,
desejar a V. Exa. toca sorte na futura administração de
Montes Claros. Competência para exercer tão honroso e
importante cargo não lhe falta. Amigos para ajudá-lo, também
não lhe faltam. Sabemos que vai ser uma administração
dificil, principalmente nos diasem que estamos vivendo, e
só não será mais dificil devido â ação positiva de um grupo
de Vereadores que não deixaram Montes Claros em situação
pior do q ue está. V. Exa. sucederá um Prefeito que não teve
o zelo, a competência e, principalmente, o carinho de
administrar Montes Claros como deveria. Mas sabemos que V.
Exa. tem todas as condições ce recuperar a nossa cidade e
devolver a seu povo um pouco ca alegria que na muito se foi.
Pode contar conosco. Particularmente. estaremos nesta Casa
como Deputado Estadual ajudando na administração da nossa
cidade e, com certeza, com a competência de V. Exa.
haveremos de recuperar o tempo perdido ca nossa querida
Montes Claros. Muito obrigado.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Neste

discurso de despedida de V. Exa. , quero colocar a nossa
admiração, o nosso respeito a quem sempre mostrou ser um
leal companheiro, amigo e grande conselheiro.
Gostaria de desejar-lhe boa sorte, bons horizontes, apesar

de todas as dificuldades que o nosso Pais e o nosso Estado
atravessam. Desejç.'-le boa gestão frente á Prefeitura.
pedindo a Deus que o Droteja. Boa sorte.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Em nome da Bancada

do PT. gostaria de registrar, aqui, os dois anos
proveitosos, de muito traDalho e de relacionamento solidário
que mantivemos com o colega Deputado Jairo Ataide. Tenho a
certeza de que, se o povo de Montes Claros ganha, perdemos
aqui um grande companheiro.
Leve a nossa torcida e a certeza de que Montes Claros

carece de homens dignos, honestos e, antes de tudo.
coralosos. para vencer a situação de abandono, caos e
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miséria oue se instalou na região. Conte com o nosso apoio
nos projetos que forem de interesse para a sua cidade.
O Deputado José Braga (Em aparte)* - Deputado Jairo, não é

meu costume usar da palavra, sobretudo aparteando, mas não
posso resistir, neste instante em que V. Exa. faz a sua
despedida desta Casa.
Os dois anos de convivência e de relacionamento anterior

que tive a ventura de ter com V. Exa. levam-me a ocupar este
microfone, com o mesmo sentimento de ambigüidade que me
acompanhou na trajetória de V. Exa. em busca da Prefeitura
de Montes Claros. Isso, porque ficávamos na dúvida se
deveríamos torcer para a sua vitória lã, já que ela
implicava perda do companheiro que. com tanto zelo, cumpriu
seu mandato e tanta amizade demonstrou para com seus pares.
A saída de V. Exa. pesa muito em nossos corações.
Todavia, quero desejar, nesta oportunidade, que V. Exa.

leve para aqueles que tiveram a confiança e o fizeram
Prefeito de Montes Claros o espírito público que lhe é
próprio e todo esse seu amor pela coisa pública, sobretudo
de Quem governará Montes Claros com a intenção de fazer dela
uma grande cidade. Que V. Exa. possa transformar-se no
grande líder de que o Norte de Minas precisa, para fazer as
transformações necessárias com que sonhamos.
Precisamos muito de V. Exa. em Montes Claros. Sabendo que

o seu sentimento por Montes Claros é enorme, esperamos que
ele se extravase e atinja todo o Norte de Minas. Acredito
que, nesta hora de mudanças, estamos carentes de lideres que
não só possam representar Montes Claros, que é centro de
cultura e progresso, mas também que sejam responsáveis pela
transformação e pela grandeza da região.
Muito obrigado, e leve com V. Exa. o nosso desejo de que

possa desempenhar mandato ã altura do merecimento de Montes
Claros, porque tenho a certezade que a grandeza do espírito
público de V. Exa. sobrebujará todas as dificuldades.
O Deputado Gil Pereira (Em aparte)* - Gostaria de

parabenizar V. Exa. por esses dois anos na Assembléia
Legislativa e, sendo de Montes Claros, embora não apoiando a
candidatura vitoriosa do nobre colega, sei do seu sentimento
e da vontace de empenhar da melhor forma possível sua
capacidade e sua inteligência pelo povo de Montes Claros.
Quero dizer-lhe que estarei, nesta Casa, á disposição do

povo de Montes Claros, para defender, juntamente com o
Prefeito Jairo Ataide, os interesses da nossa região. Muito
obrigado.
A Deputada Elbe Brandão (Em aparte) - E preciso que

tenhamos o entendimento do caminho da vida. Durante dois
anos caminhamos, e a estrada foi aplainada, nesta Casa.
pelos amigos, pelos companheiros, pelas lutas, pelos
funcionários, pela imprensa, que a cobriram CC flores.
Mas, para a continuação da caminhada, á preciso q ue as

lágrimas das mágoas, as lágrimas das maldades, as lágrimas
da infâmia possam ser cristalizadas neste momento, aqui, com
seus companheiros, que saoem que você é urna mistura de
lágrimas e sorrisos.
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Que as lágrimas da saudade que V. Exa. deixará nesta Casa,
de um riacho, hoje, se transformem num rio e num mar. E que
o Senhor te dê muita alegria, para sorrir pela luta, pela
melhoria, pela paz e pela justiça social da nossa terra e da
nossa região.
Vai em paz. companneiro, mas deixe uma parte de seu

coração nesta Casa. Conte comigo, pelo menos no que diz
respeito a 1/10 dos dez Deputados aa região q ue aqui ficam.
para lutar por Montes Claros.
O Deputado Bilac Pinto (Em aparte)* - Pois não, Sr.

Presidente. Gostaria de, em nome da Bancada do PFL, que você
comandou, como nosso Líder maior, durante esses dois anos,
deixar aqui a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso
apreço.
Você, que começou conciliando, aconselhando, trazendo-nos

para o canto e nos orientando, corno Líder maior,
independente, que sempre teve a sua posição marcada, postura
e transigência civicas profundas.
Você. Deputado Jairo Ataide. é referência que todos, seus

companheiros do PFL, temos como homem maduro, homem que.
realmente, soube liderar esse Partido. Sai do Poder
Legislativo e vai para a Prefeitura de Montes Claros. Nós,
seus companheiros do PFL, observando a sua trajetória
politica, que se iniciou como Deputado Estadual e prossegue
como Prefeito de Montes Claros, ternos a certeza de que você
será sempre a nossa referência no Norte de Minas. Minas
precisa de você. O Norte de Minas, hoje, invocou a sua
responsabilidade para administrar Montes Claros. E nós
aguardamos os seus próximos passos, atentos, para continuar
seguindo o seu caminho.

Um grande abraço deste homem em quem você confiou para ser
seu Vice-Lider e de todos os Deputados do PFL.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado,

não poderia deixar de me aliar a esses que o apartearam,
para parabenizá-lo pelo tempo em que o senhor esteve conosco
e para dar glórias a Deus por sua vida.

Ternos, em V. Exa.. um homem chamado por Deus para a vida
pública, e este é um ministério que extrapola os nossos
conhecimentos. Mas de uma coisa sei: "Esquecendo-me das
coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão
diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Isso foi dito
pelo apóstolo Paulo, mas lhe caoe, agora, para o prêmio da
soberana vocação política que V. Exa. tem. Temos a convicção
ce que V. Exa. é um dos luminares da politica ao Norte de
Minas Gerais.
Montes Claros ganhou com isso; o Norte de Minas inteiro

ganhou com isso. Conte sempre com seus amigos. aqui
enfileirados na defesa de todos os seus projetos, para que
Montes Claros. Januãria. São Francisco, enfim, todo o Norte
de Minas seja abençoado com a administração do Jairo na
cidade maior da região.

Parabéns. Deputado.
0 Deputado Jairo Ataíde - Muito obrigado. Sr. Presidente,

1
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agradeço todas as manifestações de carinho e apreço e faço o
compromisso de continuar lutando com muita vontade, com
muita fé, para o crescimento não apenas de Montes Claros mas
do Norte de Minas e do Estado de Minas Gerais.

Contem comigo e aguardo a visita dos nobres companheiros a
Montes Claros. Vou estar sempre aqui, na Assembléia. Prefiro
não dizer adeus. Até logo. Fiquem com Deus.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, a comissão suprapartidária
constituída pela Mesa da Assembléia com o objetivo de
examinar sugestões e propor alterações à Resolução flQ 5.065.
de 31/5/90. que contém o Regimento Interno da Assembléia,
concluiu seus trabalhos e hoje apresenta o anteprojeto do
novo Regimento Interno desta Casa de leis.
Coube-me a honra de coordenar os trabalhos da comissão.

constituída oela Deputada Maria José Haueisen e pelos
Deputados Ermano Batista e Antônio Júlio. e assessorada oor
um grupo composto pelos servidores Paulo Rubens Navarro
Vieira. Secretário-Geral da Mesa; Maria das Dores Abreu
Amorim, Secretária Temático-Processual; Antônio Geraldo
Pinto. Assessor da Presidência; El isabeth de Barros
Gonçalves. Gerente-Geral de Apoio ao Plenário; Patricia
Gomes Barbosa, Gerente-Geral de Apoio às Comissões; Isamita
Salomé Pimenta e Cláudia Sampaio Costa, Assessoras da
Secretaria Temático-Processual. Abrilhantou os trabalhos
desse grupo a participação eventual e sempre solicitada dos
servidores Júlio César dos Santos Esteves e Natália de
Miranda Freire.

A comissão desenvolveu seu trabalho a partir das propostas
apresentadas ã Mesa da Assembléia, assim encaminhadas: 72
por parlamentares e ex-parlamentares. 136 por alunos dos
cursos de Procedimentos Regimentais e Processo Legislativo
no Regimento Interno. 7 pela Ge r ência_Geral de Orientação e
Segurança. 4 pelo Comité Deliberativo de Comunicação
Institucional, e 24 por diversos outros servidores.
As 243 sugestões apresentadas muito contribuíram para o

enriquecimento cio trabalho. Dessa maneira, fizemos incluir
todas as sugestões no texto do Regimento Interno, e. em
23/8/95. a comissão se reuniu para conhecer o texto
enxertado" com toaas as sugestões e definir a dinâmica dOS

trabalhos, o calendário e a duração das reuniões.
Determinou-se, a partir de então, a realização de uma

reunião semanal cestinada à análise das sugestões
apresentadas e à discussão de seus aspectos práticos,
jurídicos e operacionais.

A comissão realizou aproximadamente 50 reuniões produtivas
e direcionadas para a feitura de um regimento riorteador dos
principias democráticos, tão caros a nós, mineiros. Suas
reuniões já deixaram saudades em seus participantes, graças
á liberdade de expressão que sempre esteve presente no
decorrer dos trabalhos.
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Importante é salientar que procuramos incluir no texto
hoje apresentado todas as decisões normativas da Presidência
e as deliberações da Mesa que foram baixadas com o objetivo
de esclarecer dúvidas quanto a situações não claramente
expressas no Regimento Interno bem como o correto
entendimento de algumas normas regimentais e seus
desdobramentos.

Entende a comissão que o texto apresentado à discussão não
se encontra acabado e definitivo. Ele assim o será após a
competente análise e a aprovação pelos Srs. Deputados.
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Sr. Deputado,

primeiramente quero concordar em Que esse Regimento Interno
nos custou uni esforço bem grande e foi feito com prazer.
Acreditamos na necessidade de mudanças. Endosso, também, aE
suas palavras auando V. Exa. diz q ue ele não está perfeitc
ou acabado. Não existe nada perfeito no mundo. Sobretudo O
que sai das mãos humanas Entendemos que esse Regimento
trará, sem dúvida alguma, melhoras à Assembléia. Mas isso só
será concretizado se houver respeito a ele por aqueles que
dirigem esta Casa, pelas bancadas que atuam aqui e.
particularmente, por cada Deputado que souber ler, entender
e, sobretudo, vivenciar a democracia que o Regimento propõe.
Dai o nosso questionamento: o Regimento poderia, tantas
vezes, ter-nos ajudado para um crescimento maior, mas,
devido a manipulações e ao poder e força da Maioria, as
Minorias foram esmagadas.
Entendemos que a democracia, justamente, é o bom

entendimento, a convivência e. sobretudo, o respeito ás
minorias. Sem dúvida nenhuma, o Regimento virá a sofrer
alterações, com emendas que serão apresentadas.
Somente para finalizar, lamento profundamente que o

Regimento não tenha tomado conhecimento da necessidade de um
melhor aproveitamento desse painel Temos um painel que
registra a presença que, muitas vezes, é questionada, porque
não coincide com o apontamento que é feito pelos q ue aqui
estão atentos aos Deputados que chegam. Francamente,
confiamos mais no apontamento que no painel O painel, sem
dúvida nenhuma, se servisse para marcar a votação, evitaria
muitos descontentamentos, aborrecimentos e constrangimentos,
que notamos tantas vezes nesta Casa. Mas o Regimento está
sendo apresentado. Sem dúvida nenhuma, valeu o esforço de
todos nós. As emendas que virão, no ano que vem, certamente
serão acatadas pelos que percebem a necessidade de um
respeito maior a todo o povo mineiro e a esta Casa, que é a
Casa ia legislação. Muito obrigada.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o aparte da
Decutaca Maria .josé Haueisen e acro'ei:o a oportunidade
para, novamente. cumprimentá-la - o q ue já faço no texto do
meu discurso - por sua importante participação no estudo da
reforma do nosso Regimento. A Deputada Maria José Haueisen
teve presença marcante no nosso grupo de trabalho, sempre
assídua, interessada e participante. Quero, ainda, lembrar.
Deputada Maria José Haueisen. para se fazer justiça, q ue a
proposta do novo Regimento prevê o funcionamento, também, do
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painel. Ela traça toda a sistemática de votação pelo
processo tradicional, abrindo, também, no texto do novo
Regimento, a possibilidade de utilização do nosso painel
eletrônico. Agradeço o aparte de V. Exa. . Deputada Maria
José Haueisen, e a cumprimento pelo concurso inestimável de
sua presença na comissão que estudou as propostas de um novo
Regimento para esta Casa Legislativa.
Continuando. Sr. Presidente. Srs. e Sras. Deputadas, assim

sendo, é de vital importância que cada parlamentar apresente
suas sugestões, criticas e observações sobre o texto em
exame para que, através do debate produtivo e enriquecedor.
possamos definir e aprovar o texto final de nossa lei
interna.
Neste momento, julgo oportuno destacar algumas das

principais alterações introduzidas pela comissão no texto
agora apresentado.
São elas: l - determinação de não se deliberar sobre

qualquer assunto antes da eleição da Mesa; 2 - alteração na
concepção e dinâmica cas reuniões de Plenário; 3 -
possibilidade de ser convocada reunião em alguns casos
específicos; 4 - retirada da proibição de o Presidente da
Assembléia ser autor de proposição e de o suplente de
Deputado ser Presidente ou Vice-Presidente de comissão; 5 -
peso do voto de Líder de bancada proporcional ao número de
membros da bancada; 6 - a l te r ação da competência e do
número de membros da comissão representativa; 7a - melhor
definição das competências do Corregedor; 8 - alteração da
denominação, da competência e do número de membros das
comissões; 9 - possibilidade de a Comissão de Constituição
e Justiça apreciar também em 2g turno a matéria aprovada em
ig turno; iO - ampliação da participação do Deputado não-
membro de comissão nas discussões, possibilitando-lhe a
apresentação de proposta de emenda: ll - melhor definição
da forma de discussão do parecer nas comissões e da dinâmica
das reuniões conjuntas; 12a - extensão da iniciativa de
proposição a bancada e a Deputado. coletivamente: 13a -
possibilidade de utilização do painel eletrônico: 14a -
tratamento especial para as proposições oriundas de eventos
institucionais, tais como fóruns e seminários: 15 -
alteração na tramitação de algumas proposições, como na
proposta e emenda á Constituição a fim de possibilitar
maior prazo para apreciação dessas proposições.

Ressalto, por cever de justiça, o trabalho dos servidores
que formaram o Grupo de Assessoramento. Eles desempenharam
importante papel para a consecução dos objetivos da comissão
suprapartidária. De maneira especial, à servidora Maria das
Dores Abreu Amorim, na pessoa de quem agradeço a todos os
componentes do grupo.
Srs. Deputados, o anteprojeto de regimento interno hoje

apresentado à discussão pretende provocar um amplo e
produtivo debate nesta Casa. Bom trabalho a todos para que
possamos, realmente, elaborar um bom regimento interno
Muito obrigado.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio
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Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, membros da

Mesa, Sras. e Srs. Deputados, meus caros amigos,
companheiros, funcionários desta Casa e do meu gabinete.
membros da imprensa, coestaduanos de Minas Gerais, em 1987,
inicio do ano, viemos a esta tribuna Sob O impacto emocional
que sente todo aquele que daqui pela primeira vez se dirige
ao parlamento mineiro. Hoje. não com a emoção nervosa
daquele dia, mascom doida emoção eu me dirijo aos senhores.
Apresentamos á Casa e a cada um dos nobres colegas

Deputados nossa mensagem de despedida.
Como sabem, o eleitorado de Governador Valadares - que

temos representado nesta Assembléia - honrou-nos com a
vitória nas urnas, o que irá conduzir-nos, proximamente, à
chefia do Executivo daquela grande cidade mineira.
Gostaríamos, a propósito, de imprimir a este

pronunciamento não uma conotação nostálgica de partida, mas
um caráter de construtiva continuidade. Nossa presença no
Palácio da Inconfidência, que vem do ano ae 1987 e ora
consigna nosso terceiro mandato legislativo, fi precedida
por passagem pela municipalidade valadarense. da qual fomos
Prefeito e Vice-Prefeito.
Aqui chegando, fiel às origens munici palistas - e bem

compreendendo que o avanço político, econômico e social do
Pais passa, necessariamente, pelos municípios -, procuramos
dar ênfase, no trabalho parlamentar, à mútua colaboração
entre as comunidades locais e o Legislativo Estadual.
E esse vinculo e essa reciprocidade que pretendemos

continuar incentivando, ao assumir os novos encargos que nos
esperam.
Em dez anos de ativioaae neste parlamento, o convívio

diário com a realidade aos quatro cantos de Minas alargou-
nos os horizontes e nos capacitou a melhor servir á causa
pública. O aprendizado que aqui conseguimos, por Outro lado.
ampliou-nos o alcance cia visão no q ue se refere ás questões
comunitárias, ressaltou-nos a necessidade ao dialogo.
demonstrou-nos a importância da serenidade e do equilíbrio
no decidir, tudo como caminho seguro para as realizações
duradouras. Ficou-nos, também, como lição, que a
persistência, na medida em que repele o imediatismo. sÕ pode
render bons frutos.

NO exercicio de nosso primeiro mandato, esta Casa
Legislativa - na qualidade de Assembléia Constituinte -
delegou-nos a invulgar responsabilidade de atuar como
relator, no processo de elaboração da Ca r ta Magna Estadual
hoje vigente. Foi um penado cie trabalho intenso e denodaco.
em que se empenharam todos e cada um dos membros aesta Casa.
Hoje, podemos afirmar com segurança, essa motivada
concentração de esforços - á qual demos nossa modesta
contribuição - surtiu resultados os mais positivos.
Com efeito, o texto promulgado em 1989 reflete aquele

caráter de carta-compromisso que lhe quisemos emprestar.
Soubemos com ele honrar esse compromisso. Que, fl3 verdade.
era triplice: em primeiro iuoa, cuidamos para aue. em Sua
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elaboração, as portas estivessem abertas a todos os
cidadãos, possibilitando a efetiva participação popular: a
busca do bem comum constituiu outra e não menos relevante
preocupação, da mesma maneira que o acato à Constituição
Federal. Passados sete anos de sua promulgação, podemos
afirmar com tranqüilidade que nossa Lei Maior não
negligencia direitos nem deveres. Está ali o instrumental
jurídico indispensável ao desenvolvimento dos sistemas de
educação e de saúde: da estrutura tributária e fiscal: do
amparo á ciência, à tecnologia e á cultura; e da proteção ao
meio ambiente, para mencionar apenas alguns aspectos. A nova
ordem jurídica que implantamos viabilizou a edificação aa
Minas Gerais do terceiro milênio, construção cujo processo
se encontra hoje adiantado.
Nunca é demais repetir, partimos para assumir a Prefeitura

de Governador Valadares com a convicção de que sempre
procuramos pautar nossa atuação parlamentar pela ética e
pelo trabalho e de que essa experiência irá ajudar-nos no
desempenho das novas funções.
Outrossim, nesta Casa do povo mineiro, constatamos que a

grandeza de nosso Estado não reside no provincianismo, no
isolacionismo, mas no compartilhar de interesses legitimos e
maiores.

Evidenciou-se a Assembléia, ainda, que o progresso de
Minas se vincula à valorização dos municípios: depende
diretamente deles para gerar riquezas e dar à população
condições dignas de vida e de trabalho.
E com essas idéias que estamos arrancando em direção ás

lides futuras. E estamos certos de que, aplicando-as,
estaremos contribuindo para o bem de Governador Valadares,
de sua região, e de toda a Minas Gerais.

Gostaríamos de terminar formalizando alguns
agradecimentos, dever esse aue cumprimos com satisfação.

Em primeiro lugar, agradecemos à Mesa da Assembléia. Não
fosse sua liderança e orientação seguras nas ações desta
instituição, não conseguiríamos materializar o que aqui
realizamos.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Nobre Deputado

Bonifácio Mourão, na sua despedida, gostaria de dizer que
foi muito bom ter convivido com V. Exa. na nossa Bancada. O
seu comportamento dignificou, e muito, a Bancada do PMDB
nesses dois mandatos e meio. Não falando em nome somente dos
Deputados do PMDB, mas de todos aqueles que acompanharam
mais de perto o trabalho que o senhor desempenhou nas
comissões e, principalmente, como relator da Constituinte
mineira, o seu saber jurídico contribuiu para que esta Casa
ficasse mais engrandecida. Sei que esta é a concepção de
todos os Deputados desta Casa. Comparando a nossa
Constituição com a de outros Estados, sanemos que Minas,
mais uma vez, fez bem feito. E esse fazer bem feito teve a
colaboração e a participação de V. Exa. . como relator cia
Constituinte. Quero, aqui, em nome dos comparneiroS do PMDB.
dizer que foi muito bom ter convivido com o senhor nesses
últimos 10 anos e que vai ser uma pena não tê-10 mais entre
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nós. Temos a certeza de que V. Exa. . quando deixar a
Prefeitura de Governador Valadares. dará continuidade a sua
vicia pública por outros caminhos. Para onde o senhor for,
temos certeza, o senhor fará tudo aquilo que fez aqui e terá
o mesmo comportamento ético e de exemplo para seus pares.

Pela contribuição dada por V. Exa. com seu saoer juridico
e seu comportamento, quero, em nome da Bancada do PMDB,
parabenizã-o e deixar aQui as nossas desoedicas.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Também queremos.

Deputado Bonifácio Mourão, em nome ao PL e em nosso nome
particular, agradecer por toda a contribuição que o senhor
deu a esta Casa, pelos seus bons exemplos, por ter sido um
Dom parlamentar, um homem responsável, cidadão consciente
das suas responsabilidades. Realmente, vai ser uma perda
muito grande.
Como fizemos com o Deputado Jairo Ataide, também lhe

desejamos sucesso nessa nova eta pa. Esperamos Que seu saber.
sua capacidade e competência possam, também, transformar a
belissima Governador Valacares, que é uma cidade-pólo como
Montes Claros e Que também está precisando de coas idéias e
boas administrações.
Queremos desejar-lhe felicidades nessa nova vida pública

e. em nome cio PL, agradecer-lhe pela contribuição Que O

senhor deu a Assembléia e a todo o Estado de Minas Gerais,
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Colega e amigo

Deputado Bonifácio Mourão, nesta Casa aprendemos a admirar a
sua competência, a sua inteligência e a forma muito cortês e
solidária no trato com todos os Deputados.

Em Governador Valadares, estivemos em campos diferentes -
não digo Que foram opostos -, e prevaleceu a vontade do
povo, o desejo da maioria da população. A escolha foi por um
grande Prefeito, um grande homem público, cue saberá nonrar
a votação que teve. Tenho para com V. Exa. os mesmos
sentimentos que tivemos para com o Deutado Jairo Ataide. O
povo de Governador Valadares estr, ganhando um grande
Prefeito, e esta Assembléia vai peroe um de seus Deputados
mais brilhantes, que soube honrar o mandato popular Que
recebeu, seja atuando na Constituinte como relator, seja
atuando nas comissões desta Casa, como alguém que sempre
esteve atento, propondo leis do interesse da maioria da
população.
Pode contar com a nossa presença nesta Casa em tudo que

for de interesse da comunidade valadarense. V. Exa. sabe
muito bem que estará enfrentando uma situação ae verdadeiro
caos, em função da irresponsabilidade, não só moral, mas
também mental daqueles Que dirigiram aquela cidade,
deixando-a em uma verdadeira situação caótica de dividas e
de atraso de pagamento. Mas tenho a certeza de que V. Exa.
terá a competência de convocar toda a população, toaos os
setores partidários envolvidos na última disputa, para
reconstruir a cidade. Acreditamos que continuaremos
presentes lá, não como partido de oposição, mas solidários á
administração, sabendo que o município que vamos encontrar a
partir do ano 2000 será muito melhor do que o que foi
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deixado hoje. Sucesso, que Deus o acompanhe e que.
realmente, tenhamos a certeza de que vamos ouvir, nos
próximos anos, noticias a respeito do brilhante mandato que
irá realizar, como Prefeito, naquela cidade. Parabéns.
O Deputado Francisco Ramalho - Deputados Bonifácio Mourão

e Jairo Ataide: um grande gol itico. um grande administrador
público precisa ter algumas qualidades, como probidade,
competência. ideal e compromisso com a sociedade. Nesses
seis anos de convivência com V. Exa.. Deputado Bonifácio
Mourão, e com V. Exa. , Deputado Jairo Átaide, ambos
mostraram que possuem todas essas qualidades. Em nome da
Bancada do PSDB e em meu próprio nome, gostaria de dizer que
estamos sentidos de perder dois grandes Deputados, mas temos
a certeza de que Montes Claros e Governador Valadares irão
ganhar dois grandes Prefeitos, por todas essas qualidades
que acabei de enumerar. Desejamos a vocês toda a felicidade
e muito sucesso nesta nova empreitada que irão abraçar.
Felicidades.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Deputado Bonifácio

Mourão: o Líder de meu partido. De putado Jairo Ataide, pece-

me que, em seu nome, em meu próprio nome e no de toda a
Bancada do PFL traga a expressão da nossa admiração e do
nosso respeito a V. Exa. . nessa despedida. Todos nós vamos
sentir a ausência do Deputado competente, dedicado e capaz
que é V. Exa. , mas também vivemos a alegria de saber que uma
das mais importantes cidades mineiras estará sob sua firme
direção. Temos a certeza e a convicção plena e absoluta de
que V. Exa. haverá de brilhar á frente da Prefeitura de
Governador Valadares, como brilhou durante todo o exercício
de seus mandatos parlamentares nesta Casa. V. Exa. deixa.
aqui, a marca da sua competência, da sua honradez, da Sua
dignidade. A sua presença, nos anos que atuou neste
Legislativo, é um exemplo para todos nõs. Que o sucedemos.
Cumprimentamos V. Exa. pela sua eleição como Prefeito, na
certeza de que a eficiência é garantida pela sua
competência. Que V. Exa. encontre, á frente da Prefeitura de
Governador Valadares, também um espaço de felicidade e de
realização pessoal. Parabéns a V. Exa.
O Deputado Clêuber Carneiro - Meu caríssimo colega

Deputado Bonifácio Mourão, a nossa Liderança já se fez ouvir
pela voz do Deputado Sebastião Navarro Vieira, mas eu queria
apresentar minha homenagem a você.

Eu me dirijo ao amigo; eu me dirijo àquele que foi exemplo
para todos nós. nesta Casa; eu me dirijo àquele que fez
escola neste Legislativo; eu me dirijo ao amigo Deputado
Bonifácio Mourão, que deixa uma marca profunda nesta Casa, a
marca do seu entusiasmo, da sua competência, oa sua
lealdade, do seu amor cívico ás causas de Minas e do Pais.
Endosso o refrão ouvido, aqui, por mais de uma vez: se
Governador Valadares ganha um grande Prefeito, a Assembléia
perde um dos seus melhores Deputados de todos os tempos.
O Deputado Pêricles Ferreira (Em aparte)* - Ilustre

Deputado Bonifácio Mourão: em meu nome, em nome da Bancada
da Maioria nesta Casa, também gostaria de deixar a V. Exa.
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os nossos cumprimentos e. sobretudo, a nossa gratidão pelo
trabalho e pelo exemplo que V. Exa. deu a esta Casa. Durante
esses três mandatos. tivemos a grata felicidade de nos
espelhar no comportamento de V. Exa. neste parlamento, por
onde passaram figuras ilustres da politica brasileira.

Fique V. Exa. certo de uma coisa: a sua sa'da desta Casa
deixará uma lacuna impreenchivel . Mas nõs, especialmente.
que somos daquela região, sabemos que V. Exa. o faz
atendendo a um chamado maior da população de Governador
Valadares. Portanto, neste momento, congratulo-me com o povo
de Governador Valadares e até diria: ter um cidadão com o
caráter, a competência, a capacidade já testemunhadas ao
longo da vida pública de V. Exa. como Chefe do Executivo
Municipal de Governador Valadares é apanágio de poucos.
Parabéns. Felicidades e conte conosco, nobre colega.
O Deputado Gil Pereira (Em aparte) - Em nome da Liderança

da M'noria. Quero desejar a V. Exa. um mandato proficuo. que
começa em lQ/1/97. Perde a Assembléia, perde o Tribunal de
Contas, que, certamente, ia ganhar um dos mais brilhantes
conselheiros da sua história. Mas V. Exa. é novo. Esperamos
que daqui a 4 ou 8 anos retorne a esta Casa, ao Tribunal de
Contas, até mesmo à Câmara Federal, ao Senado ou, quem sabe.
ao Governo de Minas, que V. Exa. tem competência para isso
Felicidades e parabéns ao povo de Valadares.
O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Sr.

Presidente esto1 nsistinpo neste momento para falar com o
meu professor nes Casa e na Faculdade de Direito ao Vale
do Rio Doce. E com muita alegria Que lhe transmitimos a
nossa convicção: pode ficar tranqúilo. pois a comunidade do
vale do Rio Doce, de Valadares, e toco o povo mineiro, têm a
alegria maior de tê-lo como Prefeito da cidade de Governador
Valadares.
Sr. Deputado, caro professor e colega nesta Casa, todos

sabem que temos um gargalo, que é a BR-381. Com toda a
alegria, estou solicitando não só o apoiamento de todos os
colegas desta Casa, do meu colega. De putaco Bonifácio
Mourão, e dos Deputados daquela cidade em que fui candidato
a Prefeito, tendo sido derrotado e perdido dignamente para o
PSDB, para o candidato Anchieta Poggiali. Ele pode ficar
tranqüilo, pois o dever do Deputado Geralao Nascimento será

'o estendido ao povo de Timóteo, junto com o Deputado Mourão.
meu professor nesta Casa e na escola, juntando com Anchieta
Poggiali um Sonho maior do vale do Aço, que tenhamos.
também, o bem maior, que é a BR-381. Permita Deus que os
moradores do Vale não batizem aquela BR ce "genocidio'.
São as palavras que externo ao meu colega Deputado.

Prefeito de Governacor Valadares, extensivos a todos os
Deputados de bem cesta Casa. Muito obrigado. Mourão: que
Deus o acompanhe nessa dificil tarefa. Conte com o Deputado
Geraldo Nascimento, seu aluno e colega desta Casa. Continue

'o

 

 sempre sendo meu professor. E com muita honra c.a digo:
obrigado. Deputado, aue Deus o acompanhe.

O Deputado Almir Cardoso (Em Aparte)* - Sr. Deputado
Bonifácio MOurão, Quero, neste momento, cumprimentá-lo e
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parabenizá-lo por sua vitória em Governador Valadares, e
desejar muito sucesso à frente daquela administração.
Sabemos que as administrações municipais, todas elas,
enfrentam grandes dificuldades, mas o senhor será capaz, com
sua competência, de resolver, passo a passo, todos esses
problemas. Agradeço pelos momentos em que, nesta Assembléia,
pude aprender com o senhor nas discussões, nos debates, nas
comissões, nas comissões especiais e no Plenário. Espero que
Deus continue acompanhanco-o e iluminando-o, para que O
senhor possa fazer todo o bem para aquela população que lhe
depositou essa confiança.
Aproveito a oportunidade para convidar os nobres colegas

para hoje, ás 16 horas, comparecerem ao Teatro da Casa, onde
vamos apresentar um documentário sobre nossa campanha em
Paracatu. Usamos a criatividade: inovamos em alguns aspectos
e gostaríamos de apresentar a todos vocês. O convite é
extensivo a toda a imprensa e aos funcionários da Casa.
Mais uma vez, Bonifácio, sucesso. parabéns e que Deus o

ajude.
O Deputado Dinis Pinheiro (Em Aparte) - Sr. Deputado, não

poderia deixar de ressaltar, neste momento histórico, a
correção, a seriedade, a lisura e. sobretudo, a ética e a
integridade moral que nortearam esta belissima carreira
pública. Registro, aqui, amigo Mourão, a minha eterna
gratidão. Como seu Deputado vizinho, como Deputado caçula,
como Deputado aluno, companheiro, quero externar minha
eterna gratidão pelo acolhimento singular, atenção,
ensinamentos e orientação. O Legislativo mineiro, sem sombra
de dúvida, hoje, está um pouco triste. Mas, por outro lado,
a felicidade contagia a todos aqui. pois tivemos o
privilégio de compartilhar de momentos históricos ao lado de
um dos maiores expoentes do Legislativo mineiro. Sabemos que
parte rumo a Governador Valadares um dos homens de maior
saber jurídico do Legislativo e do Estado de Minas Gerais.
Mas sabemos, sobretudo, que aqui fica, no coração desse
povo, o seu exemplo, os seus ensinamentos, o seu ideal, o
seu saber. Que Deus o ABENÇOE nessa nova caminhada que, sem
dúvida, será uma nova etapa de inúmeras vitórias e de muita
glória. Muito obrigado por tudo. Que Deus o acompanhe.
O Deputado Simão Pedro Toledo (Em aparte) - Deputado

Bonifácio Mourão, a Assembléia de Minas Gerais vive, nesta
tarde, um momento emocionante. quanco um dos mais ilustres
Deputados se des pede de seus companheiros para assumir novas
e importantes responsabilidades. O clima é. efetivamente,
emocional, porque a despedida sempre nos choca, toca a nossa
sensibilidade. Por isso mesmo, disse o poeta: "Partir é
morrer um pouco". Nesse momento, em que V. Exa. deixa esta
Casa, quebra-se a rotina de uma convivência diuturna,
constante, diária. Na verdade, essa quebra de convivência
toca nosso coração e nossa sensibilidade. Mas V. Exa, sai
com a consciência do dever cumprido, porque foi um dos
parlamentares mais dignos, honrados e capacitados, que muito
deu de si em prol do Legislativo mineiro. E. agora, quando é
convocado a assumir a chefia do executivo de uma das grandes
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cidades do nosso Estado, V. Exa. vai levar, para a sua
querida e tradicional Governador Valadares, toda essa
experiência, todo esse descortino, todo esse equilíbrio,
para realizar uma obra administrativa notável, que vai,
certamente, melhorar a vida de seus conterrâneos. Por isso.
nesta oportunidade. cuero levar o meu abraço a V. Exa. . ao
mesmo tempo em Que registro as minhas saudações ao nobre
Deputado Jairo Ataide Que, também, em dois anos de convivia
conosco, deixou a imagem de um homem público sério, honrado
e digno. Mas quero cumprimentar V. Exa. , fazendo votos
sinceros para que tenha uma administração, em Governaaor
Valadares. coroada de éxito. porque V. Exa. reúne todas as
condições para melhorar a vida daqueles seus conterrâneos.
Formulo votos de que V. Exa. consiga, à frente da
administração daquela importante cidade, os mesmos êxitos
que obteve nesta Assembléia Legislativa, da qual foi dos
mais expressivos expoentes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Essa fit magnética de

gravação desta reunião, certamente. pedire-:s para levar
para casa, pois significará, para nós, uni aos documentos
mais importantes da nossa vida. Contém ela. tenno certeza, a
mensagem sincera dos meus colegas, a expressão dos seus
sentimentos, verdadeiro depoimento para nos.
Servirá, certamente, para que este Deputado possa mostrar

aos seus filhos o depoimento de seus colegas a respeito do
trabalho e da conduta de seu pai. Isto é O Que acho
fundamental na vida. Além de levar a saudade que levamos dos
senhores, consolidamos uma amizade maior que, se Deus
quiser, será muito útil para todos nos, em nossas vidas
parlamentares, em nossas vidas pessoais e em nossas vidas
famil i ares. Agradecemos muito a todos os colegas que se
manifestaram, inclusive aos nossos companheiros eleitores
que nos conduziram a esta Casa por três vezes. Gostaríamos.
novamente, de terminar as nossas palavras formalizando esses
agradecimentos, em primeiro lugar, como já dissemos, á Mesa
da Assembléia, ao Sr. Presidente e a todos os componentes da
Mesa, aos caros colegas Deputados, agradeço de maneira
especial pelo companheirismo amigo, pela incondicional
cooperação, pelas demonstrações de tolerância e respeito a
posições e crenças. outras. Que não as suas. Agradeço aos
dedicados funcionários da Assembléia, nossos fiéis e
competentes assessores nesses anos trabalhosos, mas
gratificantes; á imprensa, pelo estimulo e postura ética, na
defesa aos interesses do povo mineiro; a nossa gratidão a
todos, especialmente aos colegas. Pedimos a Deus que aoençoe
sua vida de parlamentares e ilumine o seu caminho de
legislacores. Muito obrigado.
* - Sem revisao do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Rêgis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente e Srs. Deputados.

queremos ceae' c apelo do nobre colega De putado Miguel
Martini e deixar o tempo q ue nos resta para q ue possa
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utilizá-lo. Mas, antes que o façamos, também queremos
engrossar as palavras cie todos os colegas que apartearam os
Deputados Jairo Ataide e Bonifácio Mourão para render-lhes
as nossas homenagens, agradecer-lhes, pois muito aprendemos
com eles nesta Casa, e desejar-lhes sucesso como Prefeitos
de Governador Valadares e de Montes Claros. Também queremos
render as nossas homenagens e desejar sucesso aos colegas
Almir Cardoso, que dirigirá Paracatu; Marcelo Cecé, que
dirigirá Sete Lagoas; Luiz António Zanto, que dirigirá
Fruta]. e Carlos Murta, que dirigirá Vespasiano.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Mart mi
O Deputado Miguel Martifli - Quero agradecer ao Deputado

Marco Régis pela generosidade em me ceder este tempo. Pelo
exiguo tempo que me resta, gostaria ce cumprimentar os
Deputados que partem, desejando sucesso em suas novas
funções.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, fiz Questão de fazer uso

da palavra, porque há uma denúncia a ser feita. Estamos
envidando esforços para que em todo o Brasil ecoe essa
denúncia grave sobre o que está se passando num órgão que
deveria ser modelo para todos os órgãos e que tem intenção
de prestar um serviço de utilidade pública, principalmente
pelo respeito que esse órgão sempre teve, mas os seus
diretores não se fazem respeitar. Esse órgão é a Cruz
Vermelha Brasileira, que tem tido credibilidade até hoje,
mas a sua Presidente, que está lá há mais de 20 anos, não se
faz respeitar, não tem atitude ética, não tem atitude moral.
Pelo Contrário: desonra a instituição e o povo brasileiro
com sua má administração e seu comportamento desonesto, á
frente da entidade.
Uma mulher que, apesar de responder a mais de 30

processos, perdura no poder há quase 20 anos. Apesar de o
Sr. Presidente cia República ter conhecimento do fato; apesar
de o Sr. Vice-Presidente cia República ter conhecimento do
fato; apesar de o Ministro da Justiça ter conhecimento ao
fato: apesar de o Judiciário ter conhecimento do fato.
através das várias ações movidas contra essa senhora, ela
ainda perdura no poder.
Como o meu tempo é curto, gostaria de repassar um dado

para os senhores: US$15.000.000,00. Que, hoje, é o mesmo que
R$15.000.000.00. foram destinados aquela entidade, a fim de
serem distribuidos entre as suas 11 filiais, entre elas.
Minas Gerais. NO entanto, nenhuma delas recebeu um centavo,
pois esse dinheiro sumiu na Cruz Vermelha Brasileira. As

entidades que se levantam contra ela, os Estados que se
levantam contra ela, são perseguidos. por processos
espúrios, com poder ditatorial, com forças, que, agindo por
detrás dela, conseguem mantê-la no poder e destituir os
outros, ao ponto de 11 Estados da Federação, entre eles
Minas Gerais, Paraná, Ceará e outros, pedirem sua exclusão
dessa entidade.
Temos denúncias contra essa entidade na Cruz Vermelha

Internacional, nos órgãos internacionais. em Genebra.
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Portanto, o Brasil tem o seu nome vilipendiado. em virtude
da administração dessa senhora, que ninguém consegue tirar
do poder. Ela gasta dinheiro da instituição para pagar
excelentes advogados, que sempre fazem sua defesa.
protelando seu julgamento.
Já enviei para todos os Estados onde conhecemos os

parlamentares documento comprobatório de tocas as pendências
na esfera judicial que envolvam aquela senhora: já pedimos o
apoio da Bancada Federal do PSDB. no Congresso Nacional: já
pedimos o apoio da Bancada Federal do PT, no Congresso
Nacional. Gostaríamos de pedir que cada parlamentar desta
Casa, através dos seus Lideres, que receberam essas
denúncias, tivessem atenção, a fim de que possamos nos
mobilizar para destituir essa senhora, que manipula, de
forma ditadora, uma entidade merecedora co respeito do povo
brasileiro, porque, se ela cair em descrédito, perderemos
muito com isso.
E os pobres. Que tem sofrido as consequências cas

catástrofes, como as enchentes? O dinheiro - que dizem
recolher, a fim de ser distribuído aos necessitados, vitimas
de tais catástrofes - tem ido para o bolso dela, para a sua
conta particular, e não chega, portanto, a esses miseráveis,
que sofrem, que morrem, por desleixo.

Enquanto parlamentares estaduais, não podemos nos calar.
Estamos movendo todas as forças para destituir essa senhora,
a fim de Que 3 crediDlidade volte a uma entidade que tanto
beneficio traz para o povo Dasleiro. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotada a
hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 Parte
da reunião, com a Ia Fase cia Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação ce pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presicente Cá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deoutados
Paulo Schettino (3) - o brilhante triunfo alcançado pelo Dr.
Victor Hugo Moreira Resencle e demais colegas integrantes da
Chapa Livre, que concorreram às eleições para a escolha do
Presidente, dos Diretores e Conselheiros da Associação dos
Delegados de Carreira da Policia Civil de Minas Gerais -
ÂDEPDLC-MG -; o brilhante triunfo alcançado pelo Prefeito
Municipal de Maria ca F. Celso Teixeira ca Silva,
escolhido, por unanimidade. Presidente da Associação aos
Municípios ca Mcrorregião do Alto do Sapucai - AMASP -:
falecimento do Sr. Ranulfo Scriettino. ocorrido no dia
15,'12/96: Gil Pereira - falecimento ca Sra. Iracema Alkimir
Pacheco, ocorrido no dia 15/12/96, em Montes Claros: Simão
Pedro Toledo - falecimento do Sr. Joaquim de Oliveira
Rodrigues, ocorrido em 14/12/96, em Cachoeira de Minas: Hely
Tarqüinio -falecimento do Sr. Saul Valadares Ribeiro.
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ocorrido no dia 16/12/96, em Patos de Minas (Ciente. Oficie-
se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo e
outros, solicitando, na forma do art. 60, 3g, da
Constituição do Estado, do art. 103 do Regimento Interno e
da Deliberação da Mesa ng 650. de 1993, a constituição de
CPI para, no prazo de 120 dias, analisar a situação
financeira e patrimonial do BEMGE, em particular os
empréstimos realizados a partir de 1993. bem como todos os
créditos em atraso, de liqüidação duvidosa e os não
liqüidados até a presente data.
- Vem à Mesa:

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.
Os 17 Deputados Que esta subscrevem comunicam a V. Exa. a
retirada de suas assinaturas do requerimento que solicita a
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para
analisar a situação financeira e patrimonial do Banco do
Estado de Minas Gerais - BEMGE.
Sala das Reuniões.
Pêricles Ferreira - Bílac Pinto - José Henrique - Carlos
Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Schettino -
Simão Pedro Toledo - Sebastião Costa - Ibrahím Jaçob -
Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Geraldo Rezende - Alvaro
Antônio - Ronaldo Vasconcellos - Miguel Barbosa - Dilzon
Meio - Irani Barbosa.

Decisão da Presidência
Tendo em vista comunicação assinada pelo De putado Péricles
Ferreira e outros 16 parlamentares, em que informam a
retirada de suas assinaturas do requerimento subscrito pelo
Deputado Durval Angelo e Outros 40 parlamentares,
solicitando a constituição cie CPI para analisar a situação
financeira e patrimonial do BEMGE, em particular os
empréstimos realizados a partir de 1993, assim como todos os
créditos em atraso, de liqüidação duvidosa e os não
liqüidados até a presente data, a Presidência, nos termos do
2g do art. 244 cio Regimento Interno, deixa de receber o

requerimento, por não atender aos pressupostos regimentais.
Sala das Reuniões. 18 de dezembro de 1996.
Agostinho Patrtjs. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, eu protocolei um
requerimento com 41 assinaturas. Minha compreensão é que 41
é superior a 26. Então, solicito de V. Exa. os nomes dos que
retiraram seu apoio, porque quero confiar, inicialmente, nos
41 que tenho registrados. Então, se for possível, peço que
decline os nomes.
O Sr. Presidente - Esta Presidência atende à questão de

ordem do Deputado Durval Angelo. Como já foi mencionado em
decisão desta Presidência, das 41 assinaturas, foram
retiradas 17, restando apenas 24. Como o Regimento Interno
determina Que são necessárias 26 assinaturas, não foi
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atendido o pressuposto para recebimento da proposição. Vamos
declinar os 17 nomes apenas para atender à questão de ordem
de V. Exa. Assinaram a comunicação os De putados Péricles
Ferreira, Irani Barbosa, Diizon Melo, Miguei Barbosa,
Ronaldo Vasconcelios. Alvaro Antônio, Geraldo Rezende. Dimas
Rodrigues. Antônio Andrade, Ibrahim Jacob, Sebastião Costa,
Simão Pedro Toledo, Paulo Schettino, Jorge Eduardo de
Oliveira, Carlos Pimenta, José Henrique e Bilac Pinto.
O Deputado Durval Angelo - A segunda questão de ordem é
baseada no art. 113. Antes de mais nada, gostaria de dizer
que, se os 17 nomes não conferirem, a matéria tem de voltar
ao Plenário. E explico por quê. Já apresentei aqui um
requerimento solicitando a constituição de uma CPI. e
pessoas q ue não tinnam assinado meu requerimento assinaram o
comunicado retirando seus nomes do requerimento. Se
acontecer a mesma coisa agora, o requerimento continua em
vigor, e a CPI será constituida.
Minha questão de ordem é baseada no art. 113, que é bem
claro e diz que a Assembléia Legislativa, a requerimento de
1/3 de seus membros, constituirá CPI para apuração de fato
determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de
investigação própria das auto r idades judiciais, além de
Outros previstos em lei e neste Regimento.
Sr. Presidente, o Que eu gostaria de encaminhar é o
seguinte: dos parágrafos seguintes até o 5g não conta, em
hipótese nenhuma, a possibilidade de algum Deputado retirar
seu nome. Acredito que os Deputados que votaram essa lei,
nesta Assembléia, não acreditavam na hi

p
ótese de que um

Deputado que tivesse firmado sua assinatura num documento a
retirasse depois. Bons tempos eram aqueles em Que até fio de
bigode valia como documento, em Que não se precisava nem de
assinatura, o Que aprendemos com nossos pais. Os autores, os
legisladores que aprovaram o atual Regimento Interno, o
atual projeto de resolução, não atentaram para a hipótese de
alguém retirar seu nome. Então, V. Exa, tem de tomar como
referência a data em que protocolamos o requerimento, que
foi o dia 16/11/96. V. Exa. há de convir q ue essa hipótese
não era prevista. Sendo assim, acho que a CPI tinha que ser
despachada por V. Exa. Se alguém Quisesse, q ue recorresse,
na Comissão de Constituição e Justiça, se entendesse Que se
enganou ou foi enganado ao assinar esse documento, porque
estamos dando um péssimo exemplo para Minas Gerais,
independente do fato.
Mas, entrando no fato em si, o c lg coloca bem claro:
considera-se fato determinado, no mesmo art. 113. 'o
acontecimento relevante para a vida pública e para a ordem
constitucional, legal, econômica e social do Estado que
demanda investigação, elucidação e fsca1ização e oue
estiver devicamente caracterizado no requerimento da
comissão".
Apresentamos esse requerimento, porque entendemos que tem
um fato de interesse da vida pública, de ordem econômica,
que é a situação do débito e da inadimplência de
R$800.000.000,00 de dois Bancos estaduais. Mais ainda: um
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ex-Secretário Adjunto da Fazenda, atual Presidente do BEMGE,
declarou, nesta Casa, que o fator maior da inadimplência se
deu no segundo semestre de 1994. quando aconteceram as
eleições gerais no Estado. Sendo assim, temos um fato que
demanda investigação e elucidação. O próprio Hélio Garcia,
ex-Governador do Estado, afirmou à imprensa, na segunda-
feira, que solicitaria aos seus amigos nesta Casa.
Deputados, a instalação de uma CPI para apurar a insinuação
maldosa do PT. A insinuação maldosa foi do seu ex-Secretário
Adjunto da Fazenda. O PT fez eco à afirmação que ele fez
nesta Casa a uma comissão e que foi gravada. Então, a nossa
compreensão é que se tem o fato determinado: tem-se,
realmente, a questão grave, e o que nos parece é: lQ) o ex-
Governador do Estado não tem muitos amigos, como imagina,
nesta Casa: será que a máxima "Rei morto, rei posto" aplica-
se a este caso? E 2g) temos uma situação de lesão ao
patrimônio estadual: uma grave lesão, por sinal. Não pode
haver omissão por parte desta Casa. Ela não se pode furtar à

sua função constitucional, e o instrumento próprio está no
art. 113 e seguintes do nosso Regimento Interno.
E uma CPI que tem que apurar esses fatos: ai, vamos
entender o seguinte: o Governador do Estado, Que,
pessoalmente. promoveu um movimento para esvaziar a CPI, tem
algo a esconder? Ou o Governo anterior afirmou para a
imprensa, segunda-feira, para jogar para a platéia, e, hoje,
está querendo esconder algo? Não podemos permitir que esse
crime, essa ofensa ao Poder Legislativo aconteça.
Sr. Presidente, o Regimento Interno, os legisladores que
fizeram essa resolução, talvez, sejam ultrapassados ou do
tempo em que fio de bigode valia como documento, e não
previram, nos arts. 113 a 115 a hipótese de alguém retirar a
sua assinatura. Será q ue eles estavam com a visão iciilica de
que Deputado é, realmente, representante do povo: tem
palavra, tem opinião, não se troca, não se vende, não recua
e não se amedronta diante de poder nenhum? Então, quero crer
que a sabedoria dos legisladores dessa resolução foi a mais
correta, já que o Regimento Interno não prevê a figura da
retirada.
Neste sentido, solicito que responda a esta questão de

ordem, porque tal situação já aconteceu anteriormente. Quero
insistir nisso. Vou conferir, porque, da vez passada. três
Deputados que não assinaram, retiraram e o número legal
tinha Sido garantido.
O Sr. Presidente - 4 Presidência considera a matéria
vencida: porém, vai responder à questão de ordem do Deputaco
Durvai Angelo, informando que, na sua própria argumentação,
o art. 113 é muito claro: "....a requerimento de 1/3 de seus
membros...". Na realidade, não houve 1/3 de Deputados
requerentes, mas apenas 24.
Portanto, esta Presidência entende que não foi atendido o
pressuposto do art. 113, ou seja. apenas 24 Deputados estão
requerendo uma CPI sobre um assunto sério, que abrange
questão financeira do próprio Estado e de um Banco estadual
Ca tradição do nosso BEMGE. Assim, a Presidência responde à
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questão de ordem do Deputado Durval Ângelo, dizendo que não
há 1/3 de assinaturas, mas apenas 24 assinaturas válidas em
seu requerimento.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estava pensando aqui, ao ouvir as palavras do
Líder do PT, Deputado Durval Angelo, que somando estas ás
palavras do ex-Governador Hélio Garcia, pude constatar uma
coisa interessante: o Deputado Paulo Pettersen tem mais
f or ça dentro da Casa do que o ex-Governador HélioGarcia. No
dia em que o Deputado Paulo Pettersen Subiu á tribuna e
disse que gostaria de obter autorização para ser processado,
a Casa concedeu-lhe autorização.
Sabemos que o ex-Governador não é de falar muito e,
exatamente por isso, suas declarações têm tanto peso ria
imprensa mineira e ele é tão ouvido cor aquelas pessoas que
acompanham a vida política mineira. Na Segunda-feira, quando
deu entrevistas para aguns jornais, deixou muito claro que
gostaria que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito
para apurar a situação ao BEMGE, para que não pairassem
dúvidas sobre a sua administração como Governador, como
acionista majoritário, pois, na condição ae mandatário maior
do Estado, era o acionista principal
Quando assinei o requerimento, já havia 1/3 de assinaturas
de Deputados da Assembléia. E. ao assiná-lo, ainda falei,
para o Deputado que me trouxe a matéria, que a minha
assinatura nem seria necessária. porQue já havia número
suficiente.
De repente, constato que 17 assinaturas deixaram de
existir. Sabemos que. quando 17 assinaturas se retiram em
bloco, isso não se dá a chamado de um passarinho. Alguém
solicitou. E. para que 17 Deputados, de uma só vez, em um só
momento, em urna matéria tão grave, aceitassem retirar suas
assinaturas, é porque alguém muito forte dentro desta Casa
solicitou. Caso contrário, jamais essas 17 assinaturas
voariam' do requerimento.
Assim, quero terminar as minhas palavras, constatando que o'

Deputado Paulo Pettersen tem mais força e credibilidade
dentro da Casa do que o ex-Governador Hélio Garcia. aue fez,
de público, a solicitação nesse sentido.
Agora, se essas 17 assinaturas saíram do requerimento a
pedido, por solicitação dos companheiros do ex-Governador
Hélio Garcia, as palavras dele não tiveram valor nenhum. Ele
as jogou para o público externo. E isso é mais grave, mais
sério ainda, quando um ex-Governador, pela imprensa mineira.
de público, posiciona-se de uma forma e, depois, atrás aos
panos, pede para que a coisa seja ae forma diferente. E
muito grave para um ex-Governador, p r inci palmente um ex-
Governador Que se coloca corno candidato ao Senaao nas
próximas eleições.
O Sr. Presidente - O Deputado Geraldo Rezende requer, nos
termos do art. 244. VIII. do Regimento Interno, seja
retirado de tramitação o Requerimento rp 1.838/96. Publique-
se. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.

Eleição da Comissão Representativa
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O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à eleição dos
componentes da Comissão Representativa da Assembléia
Legislativa para o recesso de dezembro de 1996 e de janeiro
e fevereiro de 1997, em cumprimento ao disposto no 7Q do
art. 53 da Constituição Estadual e nos arts. 15 a 17 do
Regimento Interno. Os Deputados receberão dos escrutinadores
os envelopes devidamente rubricados. Em segu i da. na cabine.
marcarão os nomes dos Deputados que comporão a Comissão
Representativa da Assembléia. A Presidência esclarece que os
Deputados deverão assinalar com um X tantos nomes Quantas
forem as vagas por partido, conforme indicado nas cédulas.
num total de 15 nomes. Convidamos para atuar como
escrutinadores os Deputados Antônio Júlio e Paulo Schettino.
Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada
dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wancierley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - António Júlio
- Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Clêuber Carneiro - Diizon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira
- Hely Tarqüinio - Ivo José - Jorge Hannas - José Braga -
José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação cia coincidência do número de sobrecartas com o
de votantez
- Procede-se á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência

vai anunciar o resultado cia votação para eleger a Comissão
Representativa da Assembléia oara o recesso cie dezembro de
1996, janeiro e fevereiro de 1997. Pelo PSDB: efetivos -
Deputados Elbe Brandão, João Leite, Maria Olivia e Miguel
Martini; suplentes - Deputados José Maria Barros. Kemil
Kumaira, Hely Tarqüinio e Romeu Queiroz: pelo PMDB: efetivos
- Deputados Geraldo Rezende e Anderson Adauto: suplentes -
Deputados Antônio Andrade e José Henrique: pelo PPB:
efetivos - Deputados Antônio Genaro e Elmo Braz; suplentes -
Deputados Dimas Rodrigues e Glycon Terra Pinto: pelo PFL:
efetivos - Deputados Sebastião Costa e Clêuber Carneiro;
suplentes - Deputados Paulo iau e Leonidio Bouças; pelo PT:
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efetivos - Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado;
suplentes - Deputados Geraldo Nascimento e Anivaldo Coelho;
pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PSD: efetivo -
Deputado Irani Barbosa: suplente - Deputado Dinis Pinneiro;
pelo DPS e pelo PSS: efetivo - Deputado Marco Régis;
suplente - Deputado João Batista ce Oliveira. A Presidência
declara eleitos os membros da Comissão Representativa ca
Assembléia para o recesso de dezembro de 1996. janeiro e
fevereiro de 1997. 4 Fase
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotada a
matéria destinada à la Fase, a Presidência passa á 2a Fase
ca Orcem ao Dia, com a discussão e a votação ca matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
4 Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

desta reunião os Projetos de Lei ngs 873. 1.048 e 1.058/96,
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã; e faz retirar ca mesma pauta o
Projeto de Lei ng 1.039/96, por não preencher os requisitos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento ao Deputado
Péricles Ferreira. em que so l icita a alteração da pauta, cc
modo que o Projeto ce Lei flQ 1.056/96 seja apreciado em
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados Que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2g turno, ao Projeto de Lei ng 1.029/96, do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763. de
26/12/75. Que consolida a legislação tributária do Estado e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma ao
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não iã
oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI no 1.029/96
Acrescente-se onde convier
"Fica estabelecido que a cota-parte referente ao ICMS da

geração de energia de bacia hidrográfica que não tem sede no
Estado de Minas Gerais seja proporcional á área alagada
entre os municípios mineiros..
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: O projeto de lei altera a Lei nQ 6.723, ae
1975. Que consolidou a legislação tributária do Estado e deu
outras providências.
A palavra de ordem do Governador co Estado é melhor

distribuição de renda aos municípios mineiros; para isso,
enviou a esta Casa Legislativa vários projetos de lei
tratando desse assunto.
Porém, até a presente data, as matérias quetramitaram ou
estão tramitando foram omissas quanto à questão da
distribuição da cota-parte de ICMS destinaca aos municípios
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cuja sede de bacia hidrográfica geradora de energia esteja
localizada em outro Estado da Federação.
Pelo exposto e para que injustiças não sejam efetivadas,
resolvemos apresentar esta emenda. Pela importância da
matèria, esperamos contar com os nobres pares desta Casa
para a sua aprovação.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Anderson Adauto, que recebeu o nQ 1, e, nos termos do
do art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter
a emenda ã votação, independentemente de parecer. Em
votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

em nome da Bancada do PT, registro o nosso voto contrário ao
Projeto de Lei nQ 1.029/96. Os motivos que fundamentam o
nosso voto contrário já foram bem explicados na reunião de
ontem, mas queremos reiterá-los.

Primeiramente, a três semanas do recesso do Legislativo, o
Governador do Estado encaminha a esta Casa uma mini-reforma
tributária que modifica a vicia ce muitos cidadãos
contribuintes, sem ouvir ninguém, sem discutir com a
sociedade, sem ter tempo suficiente para debate no próprio
seio do Poder Legislativo. Esse não é um método correto.
Esse é o método de quem quer fazer as coisas ás escondidas,
não quer discussão; quer governar o Estado como verdadeiro
ditador, mas com cara simpática de democrata, com
"marketing" pessoal de bom moço. Por trás, mostra que é um
homem autoritário, que quer impor a este Poder a sua
vontade, q ue quer impor a posição do Executivo. Não
concordamos com isso.

O projeto em si é o nosso segundo motivo para votar contra
ele: ao exigir altas taxas na área de segurança e no
atendimento do corpo de bombeiros, está privatizando a
policia. Ao cobrar taxas altíssimas e absurdas, o Governo
faz o discurso dos neoliberais de plantão, que querem vender
o BEMGE. o CREDIREAL. a CEMIG. a CEASA, para o Estado
investir naquilo que é a sua função especifica. E. ai. citam
a educação, a saúde e a segurança pública. E. agora, estão
cobrando a segurança pública devida à popu l ação. Isso é um
absurdo. E a privatização da segurança.

Vemos que, se a primeira cara do governante de plantão no
Palácio, que outrora era o Palácio da Liberdade, é o
autoritarismo, a segunda cara é o entreguismo, é uma posição
subserviente ao capital internacional e nacional . E uma
posição, realmente, de entrega dos destinos do povo, dos
serviços públicos deste Estado á área privada. Então, não
podemos admitir que isso prevaleça aqui.
o terceiro aspecto que nos faz votar contra o projeto,

ligado, ainda, à questão cio mérito, são as taxas altissimas
cobradas, principalmente, na área da agricultura. Os
pequenos produtores, na área de mudas deste Estado. com a
economia rural baseada na economia familiar, não terão
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condições de pagar as altissimas taxas que são cobradas no
projeto. No momento em que a agricultura está
descapitalizada, estamos vislumbrando a terceira faceta do
Governo. A primeira é a autoritária; a segunda, a
entreguista; a terceira é um Governo a serviço dos ricos e
contra a agricultura, que isenta de altissimos impostos a
Mercedes. a Paraibuna, e nega isso à agricultura.

A nossa posição, a oosição ca Bancada do PT ê contrária ao
Projeto de Lei ng 1.029/96. Aproveitando a oportunidade,
lembro o caso anterior da CPI: o Governador do Estado impôs
aos De putados que tirassem seu nome em troca ce verbas de
subvenção. Ele impôs isso pessoalmente. Isso mostra mais
claramente que este Governo, além de ser autoritário,
entreguista, além de estar a serviço do rico, é. também.
coercitivo, impositor e faz do Poder Legislativo um mero
escritório de despachos do Poder Executivo. Por isso, somos
contra o projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sra. Deputada, nosso Lider já expressou a forma
como a Bancada do PT irá votar este projeto.
Gostaríamos, apenas, de reforçar que já não é possivel

continuarmos votando projetos que criam problemas e abrem um
espaço muito grande para a privatização de setores que,
segundo o Governo, estariam sob o controle do Estado, como,
por exemplo, a área da segurança. O Governo faz o discurso
de que educação, saúde e segurança têm que ficar na mão do
Estado, no entanto faz projetos para f o r çar o cidadão a ter
uma segurança privada. Esta é uma grande contradição.
Esta semana, vimos o Governo do Brasil. que pertence ao

MERCOSUL, propondo a criação de um Banco para o
desenvolvimento desse mercado. Então, o Governo brasileiro
vai ajudar a constitui r , junto com a Argentina, o Paraguai.
o Uruguai e, agora, também, o Chile, um novo Banco para
desenvolvimento. Depois vêm aqui os mesmos representantes
desse Governo, que defendem a política do Fernando Henrique,
dizer que Banco não é função do Estado. Vejam a contradição
do discurso. Vejam que não há consistência naquilo que eles
dizem.

E. com relação aos demais projetos e à questão da CPI do
BEMGE. gostaríamos, ee público, de colocar ao Llõer do
Governo. Deputado Romeu Queiroz. e a todos Que a Bancada do
PT, através da minha pessoa e do Deputado Durva' Ângelo, que
somos as oessoas que estavam dispostas a conversar sobre a
saúae financeira do BEMGE. oue já não iremos à reunião. Nós,
do PT, já não iremos à reunião porque o Governo vai querer
ir lá, sem passar informações, dizer que o problema eo BEMGE
já está resolvido. Não aceitamos esta argumentação. Já não
adianta o Estado vir aqui tentar dizer que quer
transparência. Foi" armação' do Governador Eduardo Azeredo.
Ontem, no jantar. no 23Q, o Governador do Estado

pressionou, e, hoje, está aqui o resultado co jantar. Esse é
o resultado dos janta r es promovidos pelo Governo do Estado.
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Ele veio aqui e ameaçou. Está aqui, hoje, o resultado da
ameaça do Governador. Ele está com medo cia CPI, como estava
com medo da CPI do SEMGE, e "armou' para não deixar sair a
CPI do IPSEMG. Mesmo assim, constituimos uma Comissão
Especial que comprovou que o Governo do Estado tem
responsabilidade nos desmontes que estão ocorrendo no
IPSEMG. O Secretário da Fazenda veio aqui e disse que fazia
empréstimos junto ao IPSEMG, autorizado pelo Presidente
desse Instituto. Com o dinheiro que deveria ir para o
atendimento da saúde, estavam sendo feitas triangulações com
a Secretaria da Fazenda, entre o Secretário João Heraldo e o
Presidente José Maria Borges. Mas nós vamos continuar
investigando. O Governador do Estaao está achando que vai
ficar tranqüilo? Não vai. Vamos continuar questionando.
Podem promover jantares e almoços para conseguir fazer com
que os Deputados não queiram investigar, mas nós, da Bancada
do PT, vamos continuar insistindo, investigando e
denunciando as falcatruas e vamos denunciar aquilo que sair
de errado, gostem uns, não gostem outros, porque esse é o
nosso papel.
Não temos mecio do Governador do Estado, não temos medo da

ameaça . Quero ver se esse Governador tem moral para dizer
que quer um Governo transparente, se ele manda os Deputados
não instaurarem uma CPI porque tem medo dela. Todo o povo de
Minas tem que saber que Azeredo está com medo. E a fala do
Presidente do BEMGE. José Afonso Bicalho, estava correta. Os
empréstimos ocorreram no segundo semestre de 1994 e têm
razões eleitoreiras, tendo, também, relação direta com a
eleição de Azeredo. Agora, ele, realmente, comprovou que
quer encobrir determinadas questões das eleições de 1994. na
qual ele se elegeu Governador.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar øa Silveira Júnior - Sr. Presidente,

não vou gastar tanto tempo. Quando criei a TV do
Legislativo, eu sabia que aconteceriam fatos como o que
acabamos de presenciar, de Deputados subindo á tribuna e
jogando coisas para a platéia. Hoje, ele joga para os
telespectadores.
Está chegando a hora em que esta Casa terá que começar a

apurar os fatos. Fico muito tranqúllo, porque não assinei o
requerimento do Deputado Durval Angelo. Assinaria, se
tivesse encabeçado esse requerimento. Acho que se deve
apurar os fatos, porque o Deputado Durval Angelo disse que
as assinaturas foram retiradas em troca de subvenções, de
acertos, de obras da Secretaria. Será que esta Casa vai
ficar sempre ouvindo isso e nunca vai tomar providências?
O Deputado Gilmar Machado diz, na tribuna, que, ontem,

houve um jantar e que o Governador pediu que se tirasse o
nome desses Deputados. Ele deve estar bem informado. Ele
recebeu a informação do companheiro Durval Angelo, da
companheira Maria José Haueisen e de vários Deputados do PT
que lá estavam. Quero dizer a S. Exa. que a mesma conversa
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que houve com os De putados que assinaram o requerimento
houve também com o Deputado Durval Angelo. da Bancada de S.
Exa. Ontem, S. Exa. não compareceu ao jantar para o qual a
Assembléia convidou, como foi dito pelo nosso Presidente
Vamos deixar isso bem claro. Porque, quando S. Exa. colocou
que houve um jantar do Governador com os Deputados, ele
deveria ter colocaao que não foi com todos eles, mas com a
maioria. S. Exa. não compareceu, mas foi represen ido pelo
seu Lider. O Deputado Durval Angelo saiu depois e mim.
Assusta o Deputado Lider do PT ao dizer aqui nesta Casa que
tiraram os nomes em troca de alguma coisa.
Esta Casa tem que apurar essas denúncias. V. Exa. fala do

BEMGE. Participei ce todas as discussões, assim como S.
Exa. , e quero dizer que acho o Governo errou quando não
cumpriu o acordo. Acho que todos os empréstimos devem ser
apurados, como disse naquela oportunidade. Mas não podemos
fazer acusações levianas.

Não houve pressão co Governador, e posso dizê-10 a S. Exa.
porque eu ali estava. Não assinei o requerimento; se não o
fiz, não poderia retirar a assinatura. S. Exa. tem que
pensar um couco mais para fazer suas colocações, assim como
o Deputado Durval Angelo. que ali esteve e conversou com o
Governador. bem de pertinho.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da
Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV do
Legislativo. senhoras e senhores, os comerciantes varejistas
de Minas Gerais estão preocupados com a situação que se
avizinha para eles. Como se não bastassem as dificuldades
que as diversas classes estão passando em conseqúência do
fraco mercado, os comerciantes mineiros estão preocupados
com o Decreto-Lei no 36.252. que ratificou a adoção do
Convênio ICMS 122/94. que impõe o uso de máquinas
registradoras e outras medidas por parte dos varejistas.
Atendendo às solicitações da Associação Mineira de

Supermercados - AMIS -, da Federação Co Comércio ao Estado
de Minas Gerais, da União dos Varejistas, ca Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL - e da Associação Profissional do
Comércio Varejistas de Carnes Frescas ce Belo Horizonte,
venho a esta tribuna expressar a minha solidariedade ao
pleito dessas entidades.
Solicito ao Governador Eduardo Azeredo que autorize o

Secretário da Fazenda. Dr. João Heraldo Lima, a prorrogar,
até 31/8/97. o prazo de vigência do decreto citado.
De acordo com as entidades representantes Co comércio

varejista, está impossivel o ajuste das categorias á ultima
Resolução S.F. 2.806. ca Secretaria Ca Fazenda, que altera o
art. 3g da Resolução ng 2.742 de 07/12/95, que determina o
dia 31/1/97 como o último prazo para que se lacrem as
máquinas registradoras.
Outra denúncia cas entidades varejistas é com relação á

compra das máQuinas registradoras. Após a publicação do
decreto-lei, 'iccu 'nvãve a aauisiçâc cesse equipamento



498

Com o monopólio, o preço de uma registradora que era de
R$2.000,00, pasmem senhores, passou para R$5.000.00. Um
absurdo, um abuso e um crime contra O Consumidor.
Srs. Deputados, como a vigência da lei de lacre das

máquinas registradoras foi adiada, por três vezes, o
monopólio da comercialização de registradora teve que fazer
baixar o preço, que, hoje, está a R$3.000,00.
O convênio ICMS 156. de 7/12/94, determina que os

contribuintes deverão adquirir esses novos equipamentos. As
associações dos comerciantes varejistas esperam que o
adiamento para fim de agosto do ano que vem possa refletir
no recuo dOpreço da registradora, retornando á realidade de
mercado e á real condição de compra cos varejistas.
Os varejistas mineiros. Srs. Deputados, Sr. Governador

Eduardo Azeredo, estão de pleno acordo com os propósitos de
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e arrecadação do
justo tributo. Para eles, a reforma tributária irá
introduzir, no sistema ae arrecadação de impostos, a
modernização do conceito de recolhimento de tributos.

Para finalizar, os comerciantes mineiros estão apreensivos
porque o investimento feito recentemente em novos
equipamentos estará perdido, e as máquinas ficarão
obsoletas, porque não atenderão a nova legislação. Mais uma
vez, Sr. Governador Eduardo Azeredo, quem pagará a conta
será o contribuinte que será onerado mais ainda.

Peço a V. Exa. o bom-senso e o equilíbrio necessário para
que o pleito das entidades dos varejistas mineiros seja
atendido. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado na forma do vencido em 1Q turno.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário
Que proceda á leitura da Emenda no 1.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (- Lê a Emendano 
1 ao Projeto de Le no 1.029/96, publicada no corpo desta

ata.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1, sem parecer.
Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei no 1.029/96 na forma do vencido em lg turno,
com a Emenda no 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 731/95, do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o exame do ácido
desoxirribonucléico em casos de investigação de paternidade
para a população carente. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Prceto de Lei flQ 731/95 na forma do vencido em

l Q turno. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Discussão, em
2 turno. co Poeto ce Le no 828/96. co Deputado Durval
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Ângelo. que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de
imóvel á Mitra Arquidiocesana de Mariana. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não
rã oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
- O Deputado Alencar da Silveira Júnior profere discurso
para encaminhar a votação, o qual será publicado em outra
edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2p turno, o Projeto de Lei no
828/96 na forma do vencido em 12 turno. A Comissão de
Redação

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabainos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
19. às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa também de
amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicaca na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No
24/96
As quinze horas e trinta minutos do ca auatro de junho CO
mil novecentos e noventa e seis, reunem-se na Sa i a oas
Comissões os Deputados Ailton Vilela. Simão Pedro Toledc.
Alberto Pinto Coelho, Sebastião Costa, Dilzon Meio, Ajalmar
Silva, Arnaldo Penna (substituindo este ao De putado Mauri
Torres, por indicação ca Liderança do PSDB) e Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Almir Cardoso, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente assume a direção
dos trabalhos e. havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao De putado Alberto Pinto Coelho aue
croceda á leitura da ata da reunião anterio-, q ue. lida e
aprovada, . subscrita pelos Deputados presentes. Na ausência
do relator, Deputado Almir Cardoso, o Presidente redistribui
a matéria ao Deputado Gilmar Machado, que emite parecer pela
aprovação da Proposta de Emenda á Constituição ng 24/96.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convida os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, que será convocada
por meio de edital a ser publicado, determina a iavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro 1996.
Bilac Pinto. Presidente - Ailton Vilela - José Maria Barros
- Sebastião Costa - Ivo Jose - José Braga - Carlos Pimenta -
Paulo Schettino.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 20/95
As quinze horas do dia vinte e três de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Ailton Vilela,
Ajalmar Silva, Paulo Piau, Gilmar Machado, Jorge Eduardo ae
Oliveira. Miguel Martini e João Leite (substituindo os dois
últimos aos Deputados Mauri Torres e Paulo Schettino,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PSDB e do
Bloco da Maioria), membros da referida Comissão. Está
presente também o Deputado Simão Pedro Toledo. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely
Tarquinio que proceda á leitura da ata ca reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros cia Comissão
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade cia
reunião é apreciar o parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição ng 20/95. do Deputado Gilmar Machado e outros,
que dispõe sobre a convocação de autoridade estadual pela
Assembléia Legislativa. Encerrada a l Parte da reunião, o
Presidente passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita á
deliberação do Plenário da Assembléia. O De putado Paulo
Piau, relator da referida matéria, emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ng 20/95 na forma do Substitutivo ng 1.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parece".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados. determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos,
Sala das Comisses. 17 de dezembro de 1996.
Carlos Pimenta Presidente - Ailton V 4 1ela - Paulo
Schettino - Sebastião Costa - José Maria Barros - José Braga
- Bilac Pinto - Gilmar Machado - Iva José.
ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas
Rodrigues, Sebastião Costa, Ivair Nogueira e José Maria
Barros, membros da Comissão suoracitacia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado JoSé Henrique, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência passa, então, à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento
solicitando que a Comissão faça uma visita as obras ce
duplicação da rodovia BR-381. especificamente no trecho
compreendido entre as cidades de Betim e Oliveira, que se
encontra interditado, com a finalidade de verificar a
Situação dos comerciantes locais frente a essa interdição.
Requer, também, que seja convidado um representante do
DER/MG -, para acompanhar a visita. Colocado em votação, o
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requerimento é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
José Henrique. Presidente - Dilzon de Melo - José Maria
Barros - Dimas Rodrigues - Seoastião Costa.
ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As aez horas co aia dez de dezembro ce mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna. Anivaldo Coelho e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos, informa que esta reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda ã leitura ca ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nos termos regimentais. o Presidente
informa o recebimento aos Projetos de Lei ngs 1.034 a 1.038.
1.042 a 1.046. 1.050 a 1.054/96. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer mediante o qual o
relator conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.033/96 com as
Emendas ngs 1 e 2 (relator: Deputado Anivaldo Coelho).
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições Que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres mediante os quais o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 977. 976. 1.014, 1.019. 1.021 e
1.024/96, este com a Emenda nQ 1 (relator: os mencionados
projetos foram redistribuídos ao Deputado Anivaldo Coelho).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo -
Leonicio Bouças - Anivaldo Coelho.

o
 ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

t	CONSUMIDOR
As nove horas e ounze minutos ao ca onze cc aezemoro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados Marcos Helênio. Antônio Andrade e
Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Marcos Helénio.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Em seguida. a Presidência comunica aos Depurados
que. tendo em vista a proximidade do término das atividades
pa r lamentares ao segundo semest r e do corrente ano, fica esta
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Comissão previamente convocada para reunir-se
extraordinariamente, a fim de que sejam apreciadas as
proposições que porventura lhe sejam distribuidas até
20/12/96. Encerrada a la Parte da reunião, passa-se ã 2?
Parte, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência passa a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, relator do Projeto de Lei flQ 667/96. no 1Q turno,
que conclui por sua a provação com a Emenda ng 1. da Comissão
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e a
votação , é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Deputado
Marcos Helénio esclarece que vai encaminhar ao Presidente da
Casa relatório das atividades desenvolvidas por esta
Comissão sob a sua Presidência e na oportunidade, tece
comentários sobre esses trabalhos, agradecendo a eficiente
participação dOS parlamentares na execução desses. 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. 18 de dezembro de 1996.
Marcos Helénio, Presidente - Dinis Pinheiro - Gil Pereira -
Antônio Andrade.
ATA DA 34? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
AS dez e noras e cinco minutos do dia doze de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Maria Barros, Elbe Brandão e
Marcelo Gonçalves (substituindo este ao Deputado Alvaro
Antônio, por indicação da Liderança do PDT), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
José Maria Barros assume a Presidência e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Marcelo Gonçalves que proceda á leitura da ata da reunião
anterior. Que. lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, a Presidência distribui
à Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei flQS 207. 332,
412. 516 e 630/95 e 1.006 e 1.017/96. e ao Deputado Marcelo
Gonçalves os Projetos de Lei ngs 883. 903, 925, 946. 958,
963 e 1.008/96. Passa-se á Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matérias sujeitas à
deliberação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 207. 412. 516 e
630/95 e 1.006 e 1.017/96 (relatora: De putada Elbe Brandão).
Passa-se à fase de discussão e votação de matérias de
deliberação conclusiva das Comissões. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os Projetos de Lei nQs
332/95 (relatora: Deputada Elbe Brandão). 883, 903, 925,
946, 958, 963 e 1.008/96 (relator: Deputado Marcelo
Gonçalves). 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, 17 de dezembro de 1996.
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Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão - Geraldo

Rezende. -
ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As Quinze horas e Quarenta minutos do dia doze de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles Ferreira,
Ivair Nogueira e Gilmar Machado (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio. por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior. Que. lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, a
Presidência passa a distribuir a matéria e designa OS
Deputados Pêricies Ferreira e Ivair Nogueira para relatarem
os Projetos de Lei ngs 1.016 e 1.041/96. respectivamente.
Prosseguindo, faz retirar da oauta o Proezo de Lei
Complementar ng 19/96 e o Projeto de Lei rQ 1.040/96. por já
terem Sido seus pareceres apreciados em reunião anterior.
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento em Que solicita a inversão da ordem do dia, de
forma que os Projetos de Lei ngs 1.025 e 1.039/96 sejam
apreciados em último e penúltimo lugares. respectivamente.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. O Deputado Péricles
Ferreira emite parecer mediante o Qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.016/96 no 2o turno, com as
Emendas rigs 1 e 2: e o Deputado Ivair Nogueira emite parecer
mediante o Qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.041/96 no 2Q turno. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Verificando de
plano a inexistência ae número regimental para
prosseguimento dos trabalhos, a Presidência agradece a
presença dos Deputaaos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de dezemb ro ae 1996.
Péricles Ferre 4 ra. Presidente - Elbe Brandão - osé B-aga -

Gilmar Machado - Bilac Pinto.
ATA DA	67a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As vinte horas e dez minutos do dia dezesseis de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini. Geraldo Rezende,
Gilmar Machado e Péricles Ferreira, membros aa Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Durval
Ângelo e Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao De putado Geraldo Rezende que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, Que. lida e aprovada,
é subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência informa
que a reunião tem por objetivo apreciar o parecer sobre
emendas ao Pro'ieto de Lei ng 1.039/96 e o parecer para o 2g
turno do Projeto de Lei ng 1.025/96 e oesigna o Deputaco
Pér'cies Ferreira para relatar este último. Com a palavra, o
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Deputado Péricles Ferreira apresenta requerimento
solicitando a inversão da Ordem do Dia, de forma que o
Projeto de Lei ng 1.039/96 seja apreciado em 2g lugar. O
requerimento é aprovado. Prosseguindo, passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira
solicita que seja distribuído avulso de seu parecer para o
2g turno do Projeto de Lei ng 1.025/96. nediante o qual
conclui por sua aprovação na forma do vencido no lg turno.
Verificando, de plano, a inexistência de número regimental
para prosseguimento dos trabalhos, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a se realizar ás 9 noras
do dia 17/12/96. com o objetivo de se apreciar o parecer
para o 2Q turno do Projeto de Lei nQ 1.025/96. Determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Glycon Terra Pinto - Durval
Ângelo - Ivair Nogueira - Péricles Ferreira - Geraldo
Rezende.
ATA DA 44a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quatorze horas e vinte minutos do dia dezessete ae
dezembro de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Ivair
Nogueira, Durval Angelo e Miguel Martini (substituindo este
ao Deputado Simão Pedro Toledo. por indicação da Liderança
do PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Ivair Nogueira e Durval
Angelo (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geralco Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao De putado Ivair Nogueira
que proceda á leitura da ata da reunião anterior. Que, lida
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por objetivo apreciar
o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o lg turno do Projeto de Lei ng 1.029/96.
cujos avulsos foram distribuídos em reunião anterior, por
solicitação do relator. De putado Ivair Nogueira. Em seguida,

passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. A Presidência submete a
discussão o parecer do relator, que conclui pela aprovação,
no ig turno, do Projeto de Lei ng 1.029/96 na forma do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 1 a 8 e 10, da
Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas ngs 11 a 14.
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
pela rejeição da Emenda nQ 9. da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Saia das Comissões. 18 de dezembro de 1996.

Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo



505 rÁ

Penna - ,José Braga - Geraldo Rezende - Durval Angelo

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ
1.055/96

Mesa cia Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em
epigrafe dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado,
do Vice-Governador do Estado, dos Secretários de Estado e
dos Secretários Adjuntos para o exercicio de 1997.
Publicada no "Diário do Legislativo Ce 6/12/96. a

proposição, que tramita em turno único, permaneceu em poder
da Mesa pelo prazo de três dias, para recebimento de
emendas, em conformidade com o disposto no art. 227 do
Regimento Interno. Esgotado o triduo regimental sem
apresentação de emenda, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão Executiva para receber parecer, nos termos do art.
225. c/c o art. 80. VII, "c, e VIII, "a. do Diploma
Regimental.

F undament ação
As diretrizes básicas para a fixação da remuneração dos
agentes políticos estão consagradas na Constituição Estadual
e são complementadas pelas normas do Regimento Interno desta
Casa.
No tocante á iniciativa da deflagração do processo
legislativo, o ordenamento constitucional vigente reserva á
Mesa da Assembléia competência privativa para o
disciolinamento da matéria. Que deve ser formalizado por
meio ce projeto de resolução, consoante o disposto no art.
66. 1, "c, e lg, da Carta mineira. Esse comando normativo
foi reproduzido pelo art. 225 da Resolução ng 5.065. de
1990, que contém o referido regimento.
Quanto à época prevista para a apresentação do projeto, o
lQ do último artigo citado determina que sua tramitação
deverá ocorrer a partir do inicio do segundo período de caaa
sessão legislativa ordinária.
Âlm da faculdade de elaborar o projeto a ela atribuido
tanto em nivel constitucional como regimental, cetém a Mesa
competência privativa para, entre Outras coisas, emitir
parecer sobre a matéria, conforme determina o art. 80. VIII.
a', da resolução citada.
Assim, verifica-se que, sob o ponto de vista formal, a
proposição sob comento é plenamente compatível com as
disposições legais, sob os três aspectos competência para a
iniciativa, instrumento para a formalização e momento da
tramitação.
NO que diz respeito ao conteúdo, o projeto estabelece que

os valores da remuneração mensal das mencionadas autoridades
políticas para o exercício de 1997 correspondem ao da
remuneração do Deputado Estadual, observados os fatores de
ajustamento que especifica. Ademais, preceitua que esses
valores serão reajustados na mesma data e no mesmo
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percentual, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores do Estado.
Em suma, o projeto segue os mesmos parâmetros da Resolução

ng 5.166. de 1995, que vigora até 31/12/96.
Ao ensejo, julgamos oportuno modificar a redação do "caput"
do art. 93 do Regimento Interno desta Casa, a fim de
permitir que os Deputados não integrantes da Mesa sejam por
esta indicados para o exercício das funções de Corregedor e
Corregedor-Substituto. A ampliação do alcance do dispositivo
supramencionado é da maior procedência, pois, além de
proporcionar maior eficiência no desempenro das atividades
inerentes ás funções, atende aos interesses dos
parlamentares. Em razão disso, apresentamos, na conclusão
deste parecer, a Emenda ng 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em turno

único, do Projeto de Resolução ng 1.055/96 com a Emenda ng
1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O "caput Co ar't. 93 da Resolução ng 5.065. de

31 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 93 - A Mesa designará, depois de eleita, dois membros

do Poder para Corregedor e Corregedor-Substituto, nos termos
de regulamento a ser editado no prazo de 90 (noventa)
dias..".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 11 de dezembro de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Rémolo Aloise. relator -

Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 941/96
Comissão oe Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe tem por objetivo dar a denominação de
Engenheiro Valentim Lanna ao aeroporto situado no Município
de Ponte Nova.
Publicada em 6/9/96, veio a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe os arts. 195
e 103. V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
No tocante á iniciativa, a proposição atende ao disposto no
art. 61. XIV. da Carta Estadual, que estabelece como
atribuição desta Casa dispor, com a sanção do Governador,
sobre bens do domínio público.
Na esfera infra-constitucional, a matéria está regulada
pela Lei ng 5.378. de 3/12/69, que estatui normas para a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público.
Segundo o art. lg da referida lei, alterado pela Lei ng
7.621. de 13/12/79, a escolha de denominação para tais

entidades ao Estado só poderá recair em nomes de pessoas
falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e
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relevantes serviços prestados à coletividade, não podendo,
contudo, haver, no mesmo municipio, mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público com igual
denominação
Examinada a documentação que instrui o Drocesso. verifica-
se o inteiro atendimento às citadas prescrições.

Conclusão
Em face do aduzido. concluimos pela jur'ic i cidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
941/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 990/96

Comissão cc Educação. CL' ta. [iesport: e TUrISmO e Lazer
Re atór io

De iniciativa do Deputaco João Leite, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de uti idade oú p lica o Instituto
Presbiteriano de Serviço Social, Eaucação. Cultura e
Pesquisa, com sede no Municipio de Governador Valadares.
Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, conforme dispõe o art. 104, 1, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão objetiva promover Cursos de
aperfeiçoamento técnico-profissional izante e de extensão
cultural, incentivar as atividades esportivas. conceder
bolsas de estudo, estimular a pesquisa cientifica, bem como
propiciar serviço de assistência social ao idoso e ao menor
carente.
Para a realização das suas metas educativas, constitui
unidades de ensino e de prestação de serviços, além de
desenvolver amplo trabalho de formação de recursos humanos.
Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do
titulo de utilidade pública á entidaDe.
Entretanto, sob o as pecto formal, julgamos necessária a
aoresentação de emenaa ao art. 3g do projeto, revogando a
Lei ng 5.257. de 18/9/69, que, nesta cata, declarou esta
mesma entidade como de utilidade pública estadual sob a
denominação de Colégio Presbiteriano.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 990/96 no lg turno, com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 3g a segu i nte ecação:
"Art. 3g - Revogam-se as dsposições em cort'-ãric.

especialmente a Lei ng 5.257, cc 18/9/69..
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Anderson Adauto, relator.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 994/96

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues. a proposição em
tela estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado
com o Consórcio Administrativo Municipal de Desenvolvimento
Socioeconômico dos Municípios Que Integram a Bacia do Baixo
Verde Grande.
Publicado em 24/10/96, foi o projeto distribuído à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma ao
Substitutivo flQ 1. Vem a matéria, agora, a esta Comissão.
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. III, f. do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o advento da Constituição Federal de 1988, assumiu o
município funções politico-administrativas que lhe
asseguraram autonomia em tudo quanto respeite ao interesse
local. Passou ele a ter grandes responsabilidades na
ordenação da cidade.
Todavia, a ampliação das funções municipais, o crescimento
da complexidade na gestão administrativa e o aumento no
custo das obras públicas levaram os municipios a buscar
novas formas para a consecução de serviços públicos.
A parceria com outros municípios para a formação de
consórcios administrativos tem-se revelado uma das
alternativas mais viáveis para o desenvolvimento regional,
na medida em que possibilita aos participes a união de
recursos técnicos, financeiros e administrativos para a
consecução de serviços de interesse comum oue dificilmente
seriam realizáveis pelos municípios isoladamente.
A Constituição Estadual, nesse senticc. em seu art. 181. 1.

estabelece:
"Art. 181 - E facultado ao Município:
- associar-se a outros, ao mesmo complexo geoeconómico e

social, mediante convênio previamente aprovado oela Câmara
Municipal, para a gestão. Sob planejamento. oe funçôes
públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente
ou transitória". (A expressão em negrito foi, por medida
liminar, declarada inconstitucional - v. ADIN 770).
Esse associativismo, todavia, vem sofrendo uma evolução, na

medida em que reclama participação da União e do Estado,
visando a um plano de ação conjunta entre todos os entes da
Federação, de forma a racionalizar todos os programas e
projetos voltados para determinada área.
Nesse sentido, a Constituição mineira estabelece, em seu
art. 2g. VIII, que é objetivo prioritário do Estado, entre
Outros. dar assistência ao município. especialmente ao de
escassas condições de propulsão socioeconõmica.
Estabelece, ainda, o art. 41 do mesmo diploma. "in verbis:
'Art. 41:	O Estado articulará regionalmente a ação

administrativa, com o objetivo de:
- integrar o planejamento, a organização e a execução ae
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funções públicas de interesse comum, em área de intensa
urbanização:
Ii - contribuir para a redução das desigualdades regionais,

mediante execução articulada ae planos, programas e projetos
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global
das coletividades ao mesmo complexo geoeconômico e social:
III - assistir os Municípios de escassas condições de

propulsão sócio-econômica, situados na região, para que se
integrem no processo de desenvolvimento.".
Nosso Estado, com efeito, vem-se empenhando na adoção de
uma política púbi'ca voltada para o desenvolvimento
integrado dos municípios mineiros, visando, principalmente.
ao equacionamento aos problemas que afligem essas
municipalidades.
A Secretaria de Assuntos Municipais criada pela Lei np
9.427. de 1987, tem por esco po básico a formulação da
política de desenvo l vimento dos municípios mineiros, cujos
princípios norteacores são a descentralização das ações de
governo, o desenvolvimento municipal e microrregional, o
desenvolvimento integrado do espaço físico urDano e rural e
a municipalização das ações ae governo.
Convém mencionar também, por oportuno, a existência, na
estrutura daquela Secretaria, da Superintendência ue
Articulação com os Municípios - SUPAM -, cujo objetivo
básico ê articular a solução das carências dos municípios no
ámbito dos Governos dos Estados e da União e compatibilizar
os planos, os projetos e os programas estaduais e federais
com os interesses dos municípios.
Destacam-se, nesse cenário, as regiões administrativas,

criadas pela Lei ng 11.962, de 1995, cuja finalidade é
promover a descentralização da administração pública
estadual, bem como institucionalizar a comunicação com as
regiões do Estaco. No exercício ce suas atribuições. esses
órgãos manterão permanente intercâmbio com as associações
microrregionais de sua área de atuação.
Verifica-se, portanto, que o Estaco tem procurado

equacionar os problemas dos municípios mineiros, seja por
meio da criação de órgãos de articulação. seja através aa
implementação e da compatibilização de uma série ae
programas e projetos estaduais e federais voltados para o
interesse dos municípios. O que é imprescindível,
principalmente em um período em que o Estado sofre com a
escassez de recursos financeiros, é que suas ações sejam
planejadas e executadas de forma integrada e articulada com
a União, observando-se sempre o principio da economicidade.
O projeto de lei em análise, por seu turno, objetiva
estabelecer diretrizes para a cooperação do Estado, que
consiste, basicamente. em a poio técnico e financeiro, com o
Consórcio Administrativo Municipal oe Desenvolvimento
Socioeconômico dos Municípios Que Integram a Bacia do Baixo
Verde Grande, composta por Janaú pa. .,Jaiba. Matias Cardoso.
Varzelándia. Esoinosa. Mamonas, Verdelândia. Monte Âzu.
Porteirinha. Gameleiras. Pai Pedro, Serranócolis.Nova
Porteirinha. Catuti e Mato Verde. toaos pertencentes à área



510

mineira da SUDENE e á Região Administrativa do Norte de
Minas.
Conquanto seja louvável seu objetivo, entendemos que a
proposição em apreço não se coaduna com os planos
estabelecidos pelo Estado para cooperação com os municípios.
na medida em que cria um elo entre os municípios mencionados
e o Estado, estranho à estrutura administrativa e aos planos
governamentais existentes, gerando, ademais, um aumento de
despesas desnecessário para o Estado e um privilégio para os
municípios pertencentes ao consõrcio, em detrimento de
outros tão carentes quanto eles.
E oportuno salientar que a assistência do Estado ao

município deve ocorrer sempre por meio de ações planejadas e
uniformes, com observância dos princípios básicos da
administração pública, mormente o da razoabilidade, de forma
a se garantir a proporcionalidade entre os meios de que se
utiliza a administração e os fins que ela tem que alcançar.
Ora, se o Estado já mantém, por intermédio da Região
Administrativa do Norte de Minas e da Secretaria de Assuntos
Municipais, uma articulação com os municípios do Norte de
Minas, representados pela Associação dos Municípios da
Microrregião da Área Mineira da SUDENE, não seria razoável
criar um novo canal de relação com parte dos municípios
daquela área.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de

Lei ng 994/96.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -
Dílzon Melo - Sebastião Costa - Dimas Rodrigues (voto
contrário).

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ne 1.018/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Bilac
Pinto, tem por escopo declarar de utilidade pública a
F undação Lilia Pôssas Gonçalves, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Nos termos dos arts. 195 e 103. V. a, do Regimento
Interno, após publicada, veio a proposição a este órgão
técnico, ao qual compete examiná-la preliminarmente atendo-
se aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria está regulada pela Lei ng 3.373. de 12/5/65, cujo
art. lQ, alterado pela Lei ng 12.240. de 5/7/96, estabelece
que podem as sociedades civis, as associações e as fundações
constituicas ou em funcionamento no Estado, ser declaradas
de utilidade pública, desde que sirvam desinteressacamente à
coletividade; possuam personalidade jurídica: estejam em
funcionamento há mais de dois anos: não remunerem os cargos
de sua direção e tenham, como diretores, pessoas idôneas.
Por outro lado, ao exame da documentação que compõe o
processo, depreende-se que a entidade em questão atende aos
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citados quesitos, habilitando-se, portanto, a ser agraciada
com o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.018/96 na forma proposta.
Saia das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Leonidio bouças - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.022/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo
da Cacnoeira, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para

exame oreliminar, nos termos do art. 195. c,'c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que dispõe sobre os requisitos necessários à
declaração de utilidade pública.
Consultando a documentação anexada ao processo, verificamosque a referida instituição atende ao Que preceituam os
mandamentos legais, não navendo. portanto, óbice à
tramitação da propositura.
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a
apresentação de emenda ao art. 1g do projeto, para Que se
esclareça, em face dos termos co art. lg do estatuto ca
entidade, o nome correto desta.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.022/96 com a Emenda ng 1 a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte r'eaação:
"Art. l Q - Fica declarada de utiidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo ca
Cachoeira, com sece no Município ce Carmo da Cachoeira.".
Sala cas Comissões. 17 cc dezembro de 1996-
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaido Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.030/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relator 'o
De autoria co Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

em epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação cc Pais e Amigos cos Excepcionais - APAE de
Coronel Fadriciano, cor sede no Municipio de Corone
Fabr i ci ano.
Publicado em 22/11/96. veio o projeto a esta Comissão para
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exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65, cujo
art. lQ, alterado pela Lei ng 12.240, de 5/7/96, determina
que as sociedades civis, associações e fundações
constituídas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente á coletividade podem
ser declaradas de utilidade pública, desde que cumpram os
seguintes quesitos: terem personalidade jurídica: estarem em
funcionamento há mais de dois anos: não remunerarem os
cargos de sua direção e terem como diretores pessoas
idóneas.
Analisada a documentação juntada ao processo, verifica-se o
inteiro atendimento às citadas prescrições.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade 00 Projeto de Lei n
1.030/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.031/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de
lei em tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte
Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
Nos termos regimentais, a pós publicada, veio a oroposição a
esta Comissão a fim de que seja apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
Segundo o art. 1g da Lei nQ 3.373. de 12/5/65. alterado
pela Lei nQ 12.240, de 5/7/96. podem ser agraciadas com o
titulo declaratório de utilidade pública as associações,
fundações e sociedades civis que atendam às seguintes
condições: serem constituídas ou estarem em funcionamento no
Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade: terem personalidade jurídica estarem em
funcionamento há mais de dois anos: não r-iunerarem os
cargos de sua direção e terem como Diretores pessoas
idôneas.
Pelo exame dos autos do processo, verifica-se que a
referida entidade está habilitada a receber o pretendido
titulo declaratóriO.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.031/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
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Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.032/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio. o projeto de lei em

apreço autoriza a PMMG a celebrar convênio com Prefeituras
Municipais e outros órgãos públicos.
Publicada no Minas Gerais ae 22/11/96, a matéria foi
distribuida ás comissões competentes para receber parecer.
Incumbe-nos, nesta fase, examinar a proposição Quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva autorizar a PMMG a firmar convênios
com municipios e órgãos públicos visando à construção ou à
cessão de prédios para o funcionamento de serviços
policiais. Estabelece, ainda, em Que situação é defesa a
celebração de convénio para punir os infratores de regra
proibitória com a pena de sus pensão de três dias e a
transferência compulsória da localidade onde estiverem
lotados.
Os arts. 62. XXV, e 90. XVI (última parte), da Constituição
do Estado, malgrado não se aplicarem, em principio, ã
matéria sob comento, servem, no contexto, como paradigma de
análise.
Segundo esses dispositivos, cabe á Assembléia Legislativa.
privativamente, autorizar o Governo ao Estado a celebrar
convênio com entidade de direito público ou privado e
ratificar o Que, por motivo de urgência, ou de interesse
público, tenha se efetivado sem a observância desse
requisito constitucional. Os dispositivos, no entanto.
encontram-se com a sua eficácia suspensa, por força da Ação
Direta de Inconstitucionalidade ng 165-5. de 19/12/89.
movida pelo Governador do Estado.
O Ministro relator Celso de Mello, ao deferir a medida

cautelar requerida, citou jurisprudência ao próprio Supremo.
que, ao julgar as representações ngs 1.024 e 1.210. do
Procurador-Geral da República (RTJ. 94/995 e 115/599),
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos similares.
pertencentes ás Constituições do Estado do Rio de Janeiro e
de Goiás. De acordo com aqueles julgados. 'a regra Que
Subordina a celebração de convénios em geral, Dor órgãos do
Executivo, à autorização prévia da Assembléia Legislativa,
em cada caso, fere o princi p io da independência e separação
dos Poderes, extravasando das pautas de controle externo
constantes da Carta Federal e de observância pelos Estados'.
Como ainda não foi julgado o mérito daquela ação.
ressaltamos que há incerteza e insegurança juridica, o que
não nos permite acoler medida desse cunho, sobretudo em
face de anterior posicionamento do órgão máximo do
Judiciário. Na atual conjuntura, não há necessidade de
manifestação desta Casa com o objetivo de convalidar ou
permit i r que se firmem convênios. Vigora, portanto, o art.
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10, III, da Carta Estadual, sem tal condicionamento.
Trata o projeto, ainda, de estabelecer regra segundo a
qual, em determinadas condições, a Policia Militar não pode
firmar convênio. A esse respeito, há de prevalecer a
competência deste parlamento para disciplinar situações em
que tais ajustes não se poderão acordar. No caso, o
principio da legalidade, estatuído no 'caput" do art. 13 da
Carta Estadual, subordina a atuação da administração pública
direta e indireta aos ditames da lei.
No que concerne às penas retromencionadas. tal Questão não

é da comoetência do Legislativo. E que o art. 66. III, c".
da Constituição do Estado reserva essa matéria ao Chefe do
Executivo, nos seguintes termos:
"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

iii - do Governador do Estado:
a) - ..........................................
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional
incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a
inatividade.
Ressalte-se que a regulamentação desse tema há de guardar
consonância com as normas gerais ditadas pela União, com
fulcro no art. 22. XXI, da "Lex Legum.
Nesse passo, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo ng 1, para sanar os vícios apontados e
aperfeiçoar a proposição.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.032/96 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Veda a celebração de convênio pela Policia Militar com
município, entidade e órgão público, na condição que
menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica vedada a celebração de convênio ou outro
instrumento congênere, para fins de construção, reforma ou
cessão de prédio para o funcionamento ou melhoramento dos
serviços policiais, entre destacamento ou unidade da Policia
Militar de Minas Gerais e qualquer dos seguintes órgãos e
entidades da localidade em q ue estejam sediados:

- prefeitura municipal
II - entidade pública ou privada;
III - órgão público de qualquer esfera de governo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna.

PARECER PARA 0 lç TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.037/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
apreço tem por escopo declarar de utilidade publica o
Colégio Diocesano Dom Silvério. com sede no Municipio de
Sete Lagoas.
Nos termos do ar~ 195 c/c o art. 103, V. "a'. do
Regimento Interno, a pós publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente Quanto aos
aspectos juridico, constituciona l e legal.

Fundamentação
Conforme dispõe a Lei no 12.240. de 5/7/96, podem ser
contempladas com o titulo declaratório de utilidade pública
as sociedades civis, as associações e as fundações
constituidas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente • à coletividade.
desde que estejam em atividade há mais de dois anos, e sua
diretoria seja composta por membros ce reconhecida
idoneidade, não remunerados pelo exercicio de suas funções.
Examinados os documentos que compõem o processo, constata-

se o pleno atendimento ás exigências legais.
Conclusão

Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.037/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.

PARECER SOBRE A EMENDA No 7 AO PROJETO DE LEI
No 697/96

Comissão de Aaminis:ração Púplica
Relatório

O Projeto de Le no 697/96, oe auto r ia ca comissão
especial, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos
órgãos públicos e das entidades sob controle direto ou
indireto do Estado, recebeu da Comissão de Constituição e
Justiça parecer pela juridididade, pela constitucionalidade
e pela legalidade com as Emendas flQS 1 a 3. No exame de
mérito, a proposição recebeu a Emenda np 4, apresentada por
esta Comissão, que opinou pela rejeição das Emendas nos 1 a
3. Finalmente, foram apresentadas ao projeto as Emendas flQ5
5 e 6. pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentâria, que se manifestou pela aprovação das Emendas
ngs 3 e 4 e pela rejeição cas Emendas ngs 1 e 2.
Em seguida. a matéria foi encam,nrada ao Plenário, onde, na
fase de discussão, recebeu a Emenda no 7. que veio a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195. 2g,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda np 7. apresentada pelo Deputado Romeu Oueiroz.
visa modificar a redação do "caput" do art. 2p do projeto.
suprimindo a expressão 'direta ou indiretamente" do seguinte
texto: "São vedadas a pro paganda e a publicidade que, direta
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ou indiretamente, caracterizem promoção pessoal de
autoridade ou de servidor público'.
Por uma questão de hermenéutica juridica, o autor da
referida emenda entende que a expressão direta ou
indiretamente nada acrescenta ao disposto no "caput" do
art. 2g e que, se mantida, poderá dificultar a interpretação
do dispositivo.
Reconhecemos a impropriedade técnica da expressão que ora
se propõe suprimir, uma vez que a lei deve ter palavras
claras e precisas, de modo a não deixar dúvida a respeito de
seu conteúdo.

Conclusão
Somos. pois, favoráveis á aprovação da Emenda rig 7.
apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei ng 697/96.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Elbe
Brandão - Marcos Helênio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 20/95

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição ng 20/95, de autoria de
1/3 dOS membros da Assembléia Legislativa, tendocomo
primeiro signatário o Deputado Gilmar Machado, que dá nova
redação ao 'caput do art. 54 da Constituição do Estado, foi
aprovada no 2g turno com a Emenda ng 1 ao vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 20/95
Dá nova redação ao "cabut" do art. 54 ca Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O 'caput do art. 54 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas

comissões poderão convocar Secretário de Estado, dirigente
de entidade da administração indireta ou titular de órgão
diretamente subordinado ao Governador do Estado para
prestarem. pessoalmente, informações sobre assunto
previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no
caso de ausência injustificada.".
Art. 2Q - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO No 24/96
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição ng 24/96, de autoria de
1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
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primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
clã nova redação ao 6g do art. 36 da Constituição do
Estado, foi aprovada nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa. seja dada â matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos or se dar à cr000s1Çao a seguinte
redação final. cue está de acorco com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 24/96
Dá nova redação ao 6Q do art. 36 da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O f 6g do art. 36 da Constituição co Estado passa

a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 36- ...................................
§ 6 - E assegurado ao servidor afastar-se da atividade a

partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não-
concessão importará o retorno do requerente para o
cumprimento do tempo de serviço que, àquela oata. faltava
para a aquisição do direito.
Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 978/96
Comissão ao Recação

O Projeto de Lei ng 978/96. de autoia do De putado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pjblica a Fundação
Hospital de Olhos - FHO -. com sede no Municipio de Nova
Lima, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 978/96
Declara de utilidade publica a Fundação Hostrtal de Olnos -

FHO -, com sede no Municipio de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada ce utilicaqe pública a Fundação
Hospital de Olhos - FHO - com sede no Municipio de Nova
Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Ivai NOaue i ra, r e lator -
Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No
1.055/96

Comissão cc Redação
0 Projeto de Resolução ng 1.055/96, de autoria da Mesa da
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Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador do
Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de
Secretário Adjunto para o exercício de 1997, foi aprovado em
turno trnico, com a Emenda flQ 1.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.055/96
Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto para o exercício de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os valores da remuneração mensal do Governador do
Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de
Secretário Adjunto, para o exercicio de 1997. correspondem
ao da remuneração do Deputado Estadual. observados,
respectiva-mente, os seguintes fatores de ajustamento:

- 2.0 (dois virgula zero);
II - 1,5 (um virgula cinco);
III - 1,0 (um virgula zero);
IV - 0.8 (zero virgula Oito).
Parágrafo único - Os valores previstos no "ca put" deste
artigo serão reajustados, uniformemente, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores do Estado, na mesma
data e percentual do reajuste concedido.
Art. 2g - A remuneração mensal de que trata o artigo
anterior é constituída de subsídios e representação, em
partes iguais.
Art. 3g - A remuneração de Secretário de Estado não será
superior à de De p utado Estadual
Art. 4g - O 'caput do art. 93 da Resolução nQ 5.065. de 31

de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 93 - A Mesa designará, depois de eleita, dois membros

do Poder Legislativo para o exercido das funções de
Corregedor e de Corregedor Substituto. nos termos dc
regulamento.".
Art. 5g - O regulamento de que trata o art. 93 da Resoluçãc

flQ 5.065. de 31 de maio de 1990. com a redação dada por esta
resolução, será editado no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 6g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 220 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 19 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinno Patrus
e Wancer i ey Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio ng 26/96 -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 11.078 e
.O79j96 - Requerimento nç 1.952/96 - Requerimento ao

Deputado Raui Lima Neto - Comunicações: Comuni cações aos
Deputados Miguel BarDosa, Almir Cardoso, Carlos Murta.
Bonifácio Mourão, Jairo Atai pe, Marcelo Cecé, Luiz Antônio
Zanto (3) e Maria Olivia e das Comissões de Administração
Pública, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Antônio
Zanto, Marcelo Cecé. Almir Cardoso, Alberto P'-:o Coelho.
Elbe Brandão, Raul Lima Neto e Gilmar Machado - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Vot ação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; discurso CO
Deputado Marco Régis: aprovação - 2a Fase: Palavras Co S'.
Presidente - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres ce Redação Final das Pro postas de Emenda à
Constituição ngs 20/95 e 24/96, pc Projeto de Le
Complementar ng 19/96. co Projeto de Resolução ng 1.055/96,
dos Projetos de Lei ngs 388 e 537/95: a provação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei no 731/95; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Miguel Martini; aprovação -
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 828. 841,
873, 1.016, 1.025, 1.029, 1.039, 1.041, 1.048, 1.056. 1.058
e 968/96; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wance-lev Avila - Sebastào Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Errnario Batista - António Júlio -
Aiiton Vilela - Ajalmar Silva - Aberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alni Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Aaauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrace -
Antônio Genaro - Arnaldo Penra - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cléuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz António Zanzo - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel
Garbosa - Miguel Martini - Olinto Godinno - Paulo Piau -
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Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. So: a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária. procede á
leitura da ata da reunião anterior. cue é arovada se-r
restrições

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência: 
OFÍCIO

NQ 26/96, do Governador do Estado, comunicando que estará
ausente do Estado no período de 28/12/96 a 11/1/97.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas ã Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.078/96

Institui a obrigatoriedade ca identificação da empresa na
parte visível dos veículos de transporte de sua propriedade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica instituída a obrigatoriedade da colocação,
na parte visível de veiculos ae transporte, da frase 'Como
estou dirigindo?", além do endereço ou do telefone da
empresa proprietária, para possibilitar reclamos dos
interessados.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 1996.
Maria Olivia
Justificação: Visa esta proposição a obrigar as empresas a

colocarem na parte visível dos veículos de trans porte de sua
propriedade endereço ou telefone de contato, a fim de
possibilitar ao interessado que apresente reclamos no caso
e mau comportamento cio motorista nas vias públicas.
Esclarece-se, por oportuno, que tal prática já vem sendo
usada por várias empresas em Belo Horizonte, entre as quais
citamos a Skoi e a COPASA-MG.
Trata-se de medida salutar, que vai ao encontro dos
interesses da comunidade e influi positivamente nos
motoristas menos atentos a sua responsabilidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
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Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15niin.
a lista de comparecimento registra a existênc

i
a de número

regimentai Declaro a perta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome co povo mineiro, inicarnos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secrearia. para croceder a leitura
da ata ca reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lo-Secretario, lé a seguinte

correspondência:
OFÍCIO

NQ 26/96. ao Governador ao Estado, comunicando que estará
ausente co Estado no Denodo de 28, 1 12/96 a 11/1/97.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.078/96

Institui a obrigatoriedade da identificação da empresa na
parte visível dos veículos de transporte de sua propriedade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ia - Fica instituída a oo r igatoriedade da colocação.

na parte visível de veiculas de transporte, aa frase Corno
estou dirigindo?, além do endereço ou do telefone da
empresa proprietária, para possibilitar reclamos dos
interessados.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

a publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões. 18 de dezembro de 1996.
Maria Olivia
Justificação: Visa esta proposição a obrigar as empresas a
colocarem na parte visível dos veiculas de transporte de sua
propriedade endereço ou telefone ce contato, a fim de
possibilitar ao interessado que apresente r eclamos no caso
de mau comportamento do motorista nas vias públicas.
Esclarece-se, por Oportuno, que tal prática já vem sendo
usada po várias empresas em Belo Horizonte, entre as quais
citamos a Skol e a COPASA-MG.
Trata-se de medida salutar, que vai ao encontro dos
interesses da comunidade e influi positivamente nos
motoristas menos atentos a sua responsabilidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
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art. 103. do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Hg 1.079/96

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom
Pastor - CCBP -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Bom Pastor - CCBP -, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Glycon Terra Pinto
Justificação: Amor, solidariedade e carinho: somente quando

o ser humano é capaz de expressar esses sentimentos torna-se
possivel oferecer vida digna aos mais necessitados, como faz
o pessoal da Creche Comunitária Bom Pastor, prestando
atendimento a crianças carentes de até seis anos de idade,
especialmente aquelas que residem nos Bairros Jardim
Califórnia e Vila Imbirussu.
E trabalho difícil e desafiante, mas a Creche está pronta
para enfrentar essa árdua tarefa: ministra educação aos
infantes, propiciando-lhes também alimentação e a formação
de hábitos de saúde, de higiene e lazer e encaminhando-os.
conseqüentemente, para vida bem mais promissora.
Assim, o honroso mister que a Creche Comunitária Bom Pastor
desenvolve nos leva a conceder-lhe o titulo declaratõrio de
utilidade pública por meio deste projeto de lei.
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
de li be r ação , nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.952/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com
vistas à criação da Comarca de Martinho Campos. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Raul

Lima Neto.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Miguel Barbosa, Almir Cardoso, Carlos Murta, Bonifácio
Mourão, Jairo Ataide, Marcelo Cecé, Luiz Antônio Zanto (3) e
Maria Olivia e das Comissões de Administração Pública, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Antônio

Zanto.
O Deputado Luiz Antônio Zanto - Exmo. Sr. Presidente da

Assembléia, Deputado Agostinho Patrús: Exmo. Sr. Líder do
Governo, De

putado Romeu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, demais presentes, imprensa, povo de Minas, há
dois anos, quando cheguei a esta Casa, confesso que tinha o
coração cheio de esperanças e 2 caoeça cneia de idéias e
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planos. Conhecia muito pouco da cidade, cia Casa, dos
companheiros. No entanto, aos poucos, os caminhos e as
portas foram se abrindo, graças ao amparo de vocês,
companheiros, graças ao amparo da Mesa, graças ao amparo da
Diretoria-Geral gr aças ao amparo do corpo técnico dos
servidores da Casa.

Foi um tempo de aprender, foi um temoo cie semear. foi um
tempo de conquistar o meu espaço. Agora, é tempo de
agradecer. Agradecer a vocês, meus companheiros, por tudo
que me ensinaram. Esse agradecimento não é meu. Esse
agradecimento é do povo do Baixo Vale, do povo da minha
querida Fruta], que, a partir de lo de janeiro, irei
administrar. Foi um tempo em que acompanhei de perto o
trabalho do Governador e percebi o alcance social de sua
obra, que busca contemplar, indistintamente, todas as
regiões do Estado. Foi um tempo em que contei com o apoio
irrestrito do Presiaente desta Casa, meu padrinho. Deputado
Agostinho Patrús, e ao Líder do Governo, Deputado Romeu
Queiroz. a quem só devo agradecimentos.
A minha passagem por esta Casa só fez enriquecer minha

vivência e aumentar a minha bagagem para continuar servindo
ao povo que me elegeu, porque, aqui, aprendi a conviver com
pessoas do mais alto nível ético na política; aprendi a
conviver com a nata da política séria deste pais. Saio da
Assembléia já com saudades. Saio, de direito, mas não saio,
de fato, porque vou carregar, dentro de mim, tudo que
aprendi com meus companheiros Deputados, a fim de aplicar
esses conhecimentos na minha vida política e administrativa,
em favor da minha Fruta e do Baixo Vale. Saio com a
consciência tranquila ao cever cumprido, deixando uma base
sólida para continuar ajudando aquelas comunidades, pois
tenho a certeza de que trabalhei com esse objetivo. Volto a
dizer: o mais importante, durante a minha passagem por esta
Casa, foi a oportunidade de conviver com meus amigos, meus
colegas Deputados.
Por isso, estou deixando as portas do Governo e da

Assembléia abertas para o povo da minha Fruta] e de toda a
região. No entanto. estou deixando, também, as portas da
minha cidade abertas para meus companheiros, como
companheiros e como políticos. O trabalho que eu consegui
desenvolver nesta Casa e a grande amizade que marcou as
minhas relações com o Governador Eduardo Azeredo e toda a
sua equipeme levam a acreditar aue o trabalho em parceria
continuará a dar frutos.
Por isso, não estou dizendo adeus. Como já disse, vou

carregar tudo que aprendi, dentro de mim, pelo resto da
minha vida. A minha região, a minha Frutal sempre estarão
abertas para meus companheiros. Agora, posso voltar e
administrar a minha cidade, pois tenho uma grande
experiência, que consegui com vocés. ou seja. a amizade, o
amor, o companheirismo e a ética. Pooem ter a certeza ae que
esse aluno de vocês irá a p licar tudo Que lhe foi ensinado,
pois eu terei sempre vocês como meus grandes professores.
Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Cecé.
O Deputado Marcelo Cecê - Sr. Presidente, demais membros

da Mesa. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, jornalistas,
pessoas presentes nas galerias, senhoras e senhores, em
fevereiro de 1991, chegava a esta Casa, para iniciar o meu
primeiro mandato no Legislativo Estadual. Chegava de uma
experiência marcante, tendo cumprido seis anos de mandato .
frente do Executivo Municipal de Sete Lagoas- Foram anos de
muito trabalho, em que a colaboração de amigos leais
proporcionou-me uma administração de muitas realizações,
causa verdadeira da responsabilidade que me outorgou o povo
de Sete Lagoas, nas eleições que me conduziram a esta Casa.
Aqui chegando. já com alguma experiência política, desde
cedo pude perceber o quanto ainda havia a aprender. Creio
mesmo. Sr. Presidente - e me perdoe a analogia em matéria de
tão grande domínio por parte de V. Exa. - que a Assembléia
Legislativa é o coração do coroo político do Estado, uma vez
que aqui o ritmo de batimentos da democracia é perfeitamente
audível para todos os que se põem à escuta. Aqui se discute,
neste Plenário, todos os pontos de vista são colocados à
apreciação de todos. e se trava a batalha das idéias, dos
ideais, das convicções, onde prevalecem, ou ao menos lutamos
para fazer prevalecerem os interesses maiores da gente
mineira, do povo que nos delegou representatividade.
Srs. Deputados, prezados amigos e companheiros: a

despedida é sempre uma experiência desagradável. Minha
presença nesta Casa já dura seis anos. E seis anos é um
período suficiente para que o convívio de trabalho possa
chegar ao degrau da convivência fraterna, cordial e serena.
Levo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a lembrança
de grandes amigos e companheiros. A convivência com todos os
Srs. Deputados foi um grande privilégio, do qual jamais me
esquecerei. E. ao mencionar os Presidentes com os quais
exerci o meu mandato legislativo, quero ter presentes todos
os 77 Deputados, que nunca me privaram de uma afetuosa e
cordial convivência. Meus cumprimentos e meu sincero
reconhecimento ao nobre Deputado, grande amigo e grande
companheiro Romeu Queiroz por toda a atenção com que sempre
me recebeu. Sinto-me frustrado por não poder estar nesta
Casa em fevereiro, para votar novamente em Romeu Queiroz
para a Presidência no próximo periodo de gestão legislativa.
Minha gratidão ao ex-Deputado José Ferraz, grande amigo, que
sempre me apoiou no dia-a-dia dos trabalhos desta Casa. Meus
sentimentos de profundo respeito, gratidão e sincera amizade
a V. Exa. , prezado amigo e companheiro Deputado Agostinho
Patrús, pela liderança expressiva e pela cordialidade
fraterna com que exerce a Presidência desta Casa, árdua
missão, desempenhada com a maestria que caracteriza sua
própria personalidade.
Quero deixar também registrado o meu reconhecimento ao

corpo de funcionários desta Casa. Aquele q ue trabalha
juntamente com profissionais do nivel da equipe da
Assembléia de Minas Gerais j á é um privilegiado. Posso
afirmar oue desconheço uma instituição, seja ela qual for.
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que reúna em um mesmo ambiente profissionais tão
qualificados, dedicados e cônscios da enorme
responsabilidade que lhes compete. Gostaria de mencionar
aqui todos os secretários, gerentes e funcionários da
Assembléia Legislativa. Seria o mir'rimo, pelo muito que todos
merecem. No entanto, peço que todos se sintam lembrados na
menção que faço dos nomes de Dalmir ce Jesus. DD. Diretor-
Geral desta Casa, artífice maior da estrutura administrativa
e de assessoramento, que proporciona o bom andamento das
diversas atividades necessárias à organização da Assembléia,
e de Paulo Navarro, DO. Secretário-Geral da Mesa, grande
responsável pelo desenrolar das atividades parlamentares,
sempre atento na orientação aos Srs. Deputados nas diversas
atividades do Plenário e quanto ao adequado exercício do
mandato legislativo.

Não posso também, Sr. P'esidente, Sras. e Srs. Deputados,
prezados amigos, deixar mencionar os funcionários que,
nestes seis anos. procuraram nos proporcionar, e de fato o
fizeram, um ambiente agradável, limpo e ade quado nos
diversos setores ca Assemoléia em que estivemos presente.
Meu abraço amigo a cada funcionário de meu gabinete, que,
com sua dedicação, lealdade e companheirismo, soube
assessorar-me nas diversas atividades que me exigia a função
de Deputado Estadual
Vim para o exercido do mandato legislativo a partir de

uma experiência como Chefe do Poder Executivo de minha
cidade. Volto ao exercício do cargo de Prefeito Municipal de
Sete Lagoas, por convocação expressiva do povo de minha
terra. Merecedor de quase 60 mil dos pouco mais de 80 mil
votos apurados, estou consciente de aue me aguarda uma
enorme responsabilidade. Consegui, ainda como candidato,
neste ano, reunir candidatos a Vereador cujos nomes
respondiam à altura aos anseios de nossa população.
Conseguimos, assim, a eleição ae 15 companheiros entre os 17
Vereadores que compõem a Câmara Municipal de Sete Lagoas.
Diante de tanta expressão popular, sinto-me tranquilo ao
renunciar ao meu mandato de Deputado Estadual, apesar de
confessar-me já saudoso do convívio com todos os senhores.
Deputados, jornalistas e funcionários desta Casa.

Corno afirmei no inicio, toda despedida acontece juntamente
com um sentimento de saudade antecipada. Posso afirmar Que
já sinto saudades da convivência diária na Assembléia
Legislativa. Mas sigo com a confiança de estar empreendendo
o itinerário que o momento exige de mim. Como diz o livro do
"Eclesiastes", "Tudo tem seu tempo... há tempo de nascer.
tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar a
planta: tempo de destruir, tempo de construir. Tempo de
chorar, tempo de rir: tempo de gemer, tempo de bailar. Tempo
de atirar pedra, tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar,
tempo de separar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora.
Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de caiar, tempo de
falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo
de paz'. Os nossos dias exigem de todos nós a
disponibilidade de tempo para a solidariedade, para a
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promoção da pessoa humana, do trabalho por uma sociedade
onde a convivência entre os homens seja verdadeiramente uma
celebração de paz, de justiça e de oportunidade de vida
digna para todos. Prossigo meu trabalho de homem públicO na
certeza de estar respondendo da maneira mais adequada ao que
este momento de minha história exige de mim. Sei que, como
Prefeito de Sete Lagoas, um árduo trabalho me espera. Pela
experiência que já vivenciei na administração municipal,
pelo muito que aprendi nesses seis anos como Deputado à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e pelos granes e
gravíssimos problemas que enfrentam os nossos municoios,
não tenho o direito de me iludir e deitar-me tranqüilo nos
louros de uma expressiva vitória eleitoral. Muito pelo
contrário, sinto-me impelido a estar de pé, para responder.
como já afirmei, com prontidão ao chamamento de meu povo.
certo de que há muito o que fazer, muito o que trabalhar.
Mas espero também, como aprendiz constante da fé cristã.
herança maior de meus pais. que não me falte a luz divina,
que tudo provê, com justiça e perfeição, para o verdadeiro
desenvolvimento da condição humana. Tenho certeza também, de
que não me faltará o apoio dos amigos que conquistei nesses
seis anos de exercicio do mandato de Deputado Estadual, que
tanto me honrou, para que possa empreender a superação dos
problemas que enfrenta o nosso rnunicipio.
Terminando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais

presentes, quero dizer, na simplicidade de minhas palavras,
que deixo a Assembléia Legislativa, mas fica aqui parte
significativa de meu coração. Daqui para frente, não me
faltarão os ensinamentos que pude armazenar, somados aos
sentimentos de companheirismo inesqueciveis. Companheiro,
meus amigos, significa aquele que come do mesmo pão. Por
esta comunhão de trabalho que todos os senhores, Deputados.
funcionários, jornalistas e amigos da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais me proporcionaram, o meu sincero muito
obrigado.

O Deputado Hely TarqÜinio (Em aparte)* - Queremos, neste
momento de despedida do nobre colega. Deputado Marcelo Cecé.
desejar-lhe toda sorte de felicidades. Ele volta ao seu
paraiso encantado, que é Sete Lagoas, pela segunda vez, para
cumprir um mandato, uma missão junto ao povo que lhe deu uma
expressiva votação, uma vitória esmagadora. Está ciente da
sua missão e de que, também, cumpriu sua missão nesta Casa.
representando seu povo, trazendo suas angústias, seus
problemas e procurando solucioná-los junto ao Governo do
Estado.

Em meu nome e em nome da Bancada do PSDB - porque o nosso
Lider está ausente, para cumprir Outros compromissos do
partido -, queremos desejar ao Deputado Marcelo Cecé toda
sorte de felicidade, para que ele possa realizar e
materializar seus projetos, ao longo dos quatro anos;
realizar - quem sabe? - obras que deixou, ainda no hiato em
que permaneceu longe de Sete Lagoas; realizar todas as suas
obras e cumprir a sua vocação junto aos seus municipes e

realizar tudo o q ue desejou, que amou e ama para Sete
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Lagoas.
Neste momento, também, gostaria de desejar ao Deputado

L.iZ Antônio Zanto. eleito Prefeito de Fruta], toaa a
licidade. Aqui, ele permaneceu por dois anos, mas sempre

na angústia de voltar a Fruta]. Temos a certeza de que esta
Casa foi fonte de inspiração e de ensinamentos, para ele
aperfeiçoar a sua vocação e realizar, pelo povo de Fruta],
muita coisa.
Esta Casa mostrou um horizonte maior para todos: para o

Deputado Marcelo Cecé, durante seis anos; para o Zanto, por,
dois anos; para o Deputado Almir Cardoso, de Paracatu.
também, que milita na Oposição e é conhecedor dos problemas.
Que eles possam ser felizes nas missões que lhes estão
reservadas. Lembro, também, o nosso querido jurista, que
deixa sua marca de sabedoria, do saber juridico, que é o
Deputado Bonifácio Mourão. E. também, o Deputado Jairo
Ataide. de Montes Claros.
Todos eles estão com vocação para voltar aos respectivos

ninhos. E uma nostalgia política que se revela nesta Casa.
Temos a certeza de que esta Casa é fonte de inspiração para
Minas Gerais, que se resume nos municipios.
Para nós, foi uma honra ter convivido com representantes

dos municípios das diferentes regiões de Minas Gerais. Nós,
como Deputados Estaduais, assimilamos isso de forma
sintética e podemos voltar para nossos ninhos e tentar
resolver o problema local, o problema administrativo, o
problema politico.

Neste momento difícil, sabemos que o nosso Governador está
interessado em resolver os problemas de Minas. equacionar os
problemas de Minas, e todos esses Prefeitos estão
identificados com o nosso Governador.
A eles, o nosso grande abraço e um desejo de felicidade

perene nas suas comunidades. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir

Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas. público das galerias, imprensa, faço uso,
foje, da tribuna, para me despedir dos colegas, dos
companheiros e agradecer. Foram momentos importantes que
passamos juntos.
Sou um Deputado que chegou a esta Casa com uma pequena

trajetória na vida pública: dois anos como Vereador, na
minha cidade, e esses dois anos aqui, na Assembléia, que me
valeram muito. Saio daqui levando comigo uma bagagem
considerável de experiência e de conhecimento, que, não
tenho dúvida, me servirá muito e me ajudará a administrar
nossa querida cidade de Paracatu. Como na ocasião em que fui
eleito De putado, numa força oe organização e de disposição
para servir, saio, agora, desta Casa. Fui convocado por
forças politicas representativas de nossa ci pace, para
disputar a eleição para Prefeito. Mais uma vez, me dis pus a
ajudar nossa comunidade. Todos vocês, certamente, sabem
muito bem o aJO sigr'fica poder ser o Prefeto de Sua terra.
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principalmente num momento tão dificil como o que estamos
passando.
Acho que vocês terão conhecimento de nossos esforços à

frente da Prefeitura. Quero poder contar com os colegas. A
medida que entrarmos em contato com os senhores, ajudem-nos
a desempenhar esse papel da melhor forma possivel. Quero
agradecer a todos os colegas Deputados, que conviveram
conosco durante os diversos trabalhos elaborados. Gostaria
de citar, particularmente, a Deputada Elbe Brandão e o
Deputado Bonifácio Mourão. Fomos parceiros num trabalho
muito importante para mim, Que diz respeito à violência
contra a mulher no Estado de Minas Gerais. Foram muitas
reuniões, muitas discussões em uma Comissão Especial, as
quais resultaram num relatório final muito significativo,
com muitas informações e sugestões, encaminhadas aos mais
diversos órgãos. Sabemos Que muito do que foi proposto ali
tem sido considerado e aproveitado para ser transformado em
politicas públicas efetivas para combater a violência contra
a mulher no nosso Estaco.
O Deputado Miguel Martifli (Em aparte) - Gostaria de

aproveitar este aparte para dizer Que, na campanha realizada
na cidade onde V. Exa. foi eleito, por falta de habilidade
daqueles que negociaram, estivemos em lados o postos. Por
coerência partidária, porque meu partido lançou um candidato
em coligação, estive em Paracatu para fazer campanha para o
meu candidato, que foi derrotado. Meu desejo, como V. Exa.
já tem conhecimento, foi de que tivesse havido uma
composição. Assim, a vitória teria Sido muito mais fácil. Já
estávamos convencidos disso, e, hoje, os outros também
estão. De qualquer maneira, quero deixar claro que acho Que
a cidade de Paracatu ganhou com a eleição ce V. Exa. Tenho
muitos amigos naquela cicade. Infelizmente, aquele municipio
não tem sido administrado com ética, com moral e com
seriedade. O povo de Paracatu clamava por uni governante
sério, competente, honesto, integro, que buscasse o bem
comum. V. Exa. é esse nome. Paracatu ganhou. Tanto que o
grupo que apoiamos ficou feliz com a sua vitória. Existia
apenas um lado que não queriamos que ganhasse. Felizmente,
esse lado perdeu. Paracatu ganhou. e Quero, de público,
reconhecer o valor de V. Exa. como parlamentar, pelos
trabalhos que apresentou, pelo seu empenho e dedicação. Com
certeza, tudo isso se repetirá na condução do Municipio de
Paracatu. Pela sua ética, seriedade e competência, tenho
certeza disso. Então, desejo a V. Exa. muita felicidade,
afirmando, de público, que Paracatu será uma nova cidade a
partir da sua administração. Toda felicidade que V. Exa.
merece. Parabéns ao povo de Paracatu, que soube escolher
alguém como V. Exa.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Peço licença
ao companheiro Alínir Cardoso para que possamos desejar,
neste momento, sucesso aos colegas Marcelo Cecé. Jairo
Átaide, Bonifácio Mourão, nosso professor em Governador
Valadares e nesta Casa. Carlos Murta e Luiz Antônio Zanto.
Pediria, ainda, licença aos nobres pares desta Casa cara
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fazer a minha manifestação, estendendo-a, também, ao nobre
colega Luiz Antônio Zanto. Companheiros Deputados que, em
janeiro próximo, assumem prefeituras municipais: desejo a
cada um de vocês muito sucesso e. acima de tudo, que
consigam atender mais aos anseios do povo e dos mais
necessitados.
Ao futuro Prefeito de Frutal. Luiz Antônio Zanto, desejo

que, entre outras realizações, coloque em prática aquilo que
nos ensinou nesta Casa. Trazemos de Acesita e de Timóteo uma
experiência impar. com o Centro Odontolõgico Ari Duarte.
Portanto, desejamos que Fruta 1 , com o colega Luiz Antônio
Zanto, tenha a beleza e a convicção - e o povo está
esperando - de um tratamento odontológico á altura do
projeto que está nesta Casa. Posso garantir ao futuro
Prefeito e a todos que é um projeto de grande repercussão e
valor social. E algo muito gratificante.
Ao companheiro Almir Cardoso. desejamos muito sucesso.

Convivemos na Bancada do nosso querido PT, na Comissão de
Agropecuária. Neste Plenário, também, foi muito gratificante
tê-lo conosco, companheiro Cardoso. Dessa convivência e das
discussões sobre a valorização das coisas de nossa terra,
nasceu o projeto de lei que tive a honra de apresentar.
propondo incentivo à preparação de produtos medicinais
fitoterápicos. Almir traz, em seu nome politico, o nome da
cidade que irá governar. Isto é uma prova de amor e
decicação à querida Paracatu. São os votos de todos os
companheiros desta Casa. Vã, com panheiro: tenna a convicção
de que pode contar com todos os integrantes do PT. Meu muito
obrigado e sucesso para você.
O Deputado Paulo Piau (Em aparte) - Oueria, por dever e

como Presidente da Comissão de Agropecuária, manifestar o
pesar pela sua ausência na comissão. Você foi, realmente,
uma peça muito importante, sobretudo, naquilo que se refere
ao processo de reforma agrária. Vá ser Prefeito de Paracatu
e conte sempre conosco. Paracatu está numa região homogénea,
juntamente com o Alto Paranaiba e o Triângulo. Ficaremos
a
q
ui para dar suporte a tudo aquilo que pudermos. Muito

obrigado pela permanência e convivência, quando você pôde
demonstrar ser uma pessoa de dem e homem honesto. Parabéns.
O Deputado Dilzon Meio (Em aparte)* - Em nome dos colegas

do PTB, em nome dos companheiros, queremos desejar a V.
Exa. . que, de agora em diante, estará ã frente da Prefeitura
de Paracatu. muito sucesso. Temos a certeza de que irá fazer
daquela cidade um canteiro de obras, colocando toda a Sua
experiência e, acima de tudo. o seu discernimento e a sua
vontade de vencer, como tem demonstrado nesta Casa.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Companheiro Almir,

convivemos aqu:. durante dois anos, corno colegas ce Bancaaa
e. antes, como companheiros de partido. E evidente a grande
contribuição que você trouxe para o PT, com a sua ação aqui.
especialmente na área de sistema bancário e na Comissão de
Agropecuária, deixando um espaço que não vai ser preenchido.
Temos a certeza de que todo o povo pobre, o excluído de
Paracattj vê em você uma luz que. realmente, vai trazer um
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tempo novo para a política daquela cidade. Gostaríamos oe
que continuasse contando com a ação da Bancada do PT neste
Poder, para colaborar e ajudar não só no encaminhamento das
questões relativas aos problemas da comunidade de Paracatu,
mas também num grande trabalho que colocamos como
prioritário em nosso partido, que é a organização popular no
avanço das lutas, no sentido mesmo de se caminhar para a
libertação da classe trabalhadora. Leve o abraço da Bancada
toda e a certeza que temos de que você será o Prefeito de
grande destaque na região Noroeste e em Paracatu, pela sua
competência, pela sua coragem, pela sua ousadia de realizar,
segundo o que consideramos ser a nossa marca, o seu modo
petista de governar. Muito obrigado pelo trabalho que
desempenhou aqui, junto á Bancada, e sucesso daqui para a
frente.
O Deputado Almir Cardoso - Muito obrigado, Deputado Durval

Angelo. Vamos, sim, contar muito com todos vocês e. em
particular, com a Bancada do PT. Antes de passar a palavra
ao nobre Deputado, gostaria de dizer aos senhores que
algumas propostas nossas Continuam tramitando na Casa; com
elas, gostaríamos de que a Bancada do PT tivesse um carinho
todo especial, principalmente com o projeto de renda mínima,
que foi aprovado e está parado na Comissão de Educação,
praticamente, há um ano. Vamos testar, vamos experimentar e
vamos demonstrar, na nossa pequena Paracatu, que o projeto
de renda mínima é importantíssimo para a integração das
camadas menos favorecidas da população, para dar suporte e
demonstrar que essa política precisa ser estendida aos
demais municípios do Estado de Minas Gerais.
O Deputado Clêuber Carneiro (Em aparte) - Deputado Almir

Cardoso. para nós, V. Exa. é símbolo; v. Exa. conseguiu o
impossível na sua Paracatu; V. Exa. conseguiu a união dos
contrários: V. Exa. foi eleito numa coligação com o meu PFL
e V. Exa. chegou lá em virtude do respeito ao cidadão q ue é.
Por tudo isso, rendemos-lhe nossas homenagens e constatamos
que mesmo os contrários se unem quando a causa ê grande,
quando vemos a dignidade e o empenho cívico de V. Exa, para
com a sua terra natal Paracatu. Paracatu. que sempre foi
conhecida como Paracatu do Príncipe, agora tem um príncipe
perfeito. Muito obrigado.
O Deputado Afliir Cardoso - Antes de encerrar o meu

pronunciamento, gostaria de agradecer a todos OS
funcionários desta Casa, em particular àqueles que nos deram
suporte nos trabalhos das comissões. Agradecemos à
assessoria do PT e aos companheiros de Bancada. A todos, o
meu muito obrigado, um feliz Natal e um ano novo cheio de
realizações. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto

Coei hO.
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente. Sras. e

Srs. Deputados, representantes da imprensa, retornamos a
esta tribuna para falar novamente da Companhia vale do Rio
Doce. E o fazemos com grande satisfação cara dizer oue o
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movimento suprapartidário denominado Frente Mineira
Parlamentar, nascido espontaneamente como decorrência das
inúmeras manifestações contra a privatização da CVRD, teve
apoio de todos os partidos representados nesta Casa e da
maioria absoluta dos parlamentares, pois 65 dos 77 Deputados
desta Assembléia são signatários do referido movimento.

Esse registro histórico demonstra de maneira inexorável a
clarividência, a visão hoi istica. a consciência co dever
Público. o inarredável compromisso com as veraaoe'ras causas
coletivas e a independência soberana do Poder Legislativo.
Cabe, agora, aos signatários da Frente Mineira

Parlamentar, o dever civico de conscientizar e mobilizar
todas as entidades e a sociedade como um todo para que com
serenidade, mas com severa preocupação, sejam advertidos o
Presidente da República, os Governadores dos Estados, os
membros do Congresso Nacional. para os graves riscos que a
privatização da CVRD traria à manutenção da soberania
nacional, à integridade territorial co Pais e á
sobrevivência ao povo brasileiro.

Este Poder deixa mais uma vez o exemplo a ser seguido.
Há ainda tempo para a coragem do patriotismo. Muito

obrigado
* - Sem revisão do oraqor.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão,
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, é preciso agradecer ao Governador
Eduardo Azeredo por haver sancionado a Lei do Plano Mineiro
de Turismo e do Conselho Estadual de Turismo. Tenho a
certeza de que essa lei será um marco na economia mineira.
Estamos caminhando para 1997. quando teremos o Fórum cas
Américas. Esse será um momento impar para Minas Gerais e
para Belo Horizonte. Posso dizer Que será um megaevento e um
megarnomento para a nossa terra. O Plano Mineiro, juntamente
com o Conselno Estadual de Turismo, ajudará as nossas Minas
Gerais.
E preciso. também, agradecer aos nossos colegas Cecé.

Almir , Carlos Murta e o Zanto. Perde a Assembléia, mas eu
fico no prejuizoporque perdi dois grandes vizinhos: o Zanto
e o Cecé: perdi a convivência amiga e fraterna das nossas
equipes. Um capitulo especial ao Almir Cardoso, meu
companheiro, que me deu as mãos para defender as mulheres de
Minas Gerais. Caminhamos, lutamos e trabalhamos dentro da
competência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais em
prol das mulheres mineiras.
Sr. Presidente, é preciso lembrar também Que, ao findar

mais um ano. Subimos montanhas e chegamos ao momento de
parar. Parar para olhar o que aconteceu, o que vivemos, o
que partilhamos, o que trabalhamos. E. parar também, para
olhar para a frente. Retornamos às nossas bases, às nossas
terras. Estaremos reencontrando as nossas familias num
momento especial, principalmente para o povo brasileiro, que
é o momento do Natal. Um momento em que é necessário a busca
do renascer. CO renascer de Cristo em cada um de nós.
Olhando para a frente buscaremos o infinito, buscaremos ver
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o otimismo para trabalhar mais e mais. Só Que, agora, com
mais maturidade, com mais responsabilidade como homens e
mulheres públicos dessas Minas Gerais.
Agradeço ao senhor, ilustre Presidente, barranqueiro do

rio São Francisco, meu conterránec. a conoução dos nossos
trabalhos. O Norte de Minas agraaee a esta Casa por ter
permitido que a nossa terra e a nossa gente tivesse o
privilégio de ver ocupando a Presidência um norte-mineiro.
Agradeço ao Presidente Agostinho Patrús por ter tão bem nos
conduzido: aos nossos companheiros Deputado Ajalmar Silva.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Deputado
Paulo Piau. Presidente da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, pois tive a honra de ser membro efetivo
dessas comissões.

Creio que posso concluir por cada um de nós dando um
abraço fraternal em Minas Gerais, naqueles que nos ouvem,
naqueles que trabalharam e lutaram junto conosco. Na
verdade, somos representantes legítimos desse povo que nos
ouve. Boas festas, um 97 com muita paz para todos e que
possamos retornar em fevereiro com mais garra,
tranqüilidade, maturidade e mais vontade de servir ao povo
de Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus
senhores e minhas senhoras, antes da minha mensagem, da
exposição do propósito pelo qual faço uso da palavra nesta
última reunião da tarde de 1996, quero me dirigir àqueles
que aqui vieram para assistir à votação do Projeto de Lei ng
788/96, de minha autoria, que obriga a TELEMIG a fornecer um
código secreto ao usuário do telefone, ao proprietário da
linha, de acordo com autorização prévia, por escrito,
manifestando seu desejo de ter acesso ao serviço 900.
Somente mediante a carta prévia e esse código secreto é que,
na conta de telefone do proprietário, poderia vir a cobrança
cio uso do serviço 900. Sem isso, a conta seria paga pelas
empresas e pela veiculadora ou pela própria TELEMIG. Tivemos
um substitutivo muito inteligente do nosso companheiro
Alberto Pinto Coelho, e fizemos o Substitutivo ng 3. já em
acordo com todos os Deputados desta Casa, o qual passo a
ler: ( Lê:)

Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de
telefone acessados pelo prefixo 900 no Estado cie Minas
Gerais. A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais
decreta: Art. lg - O acesso aos serviços de telefonia
oferecidos através cio prefixo 900 somente será facultado às
linhas em que se tenha prévia e expressa autorização do
titular do direito de uso. Parágrafo único - E de
responsabilidade das prestadoras cie serviços indicados neste
artigo a instalação dos mecanismos necessários ao bloqueio
desses serviços. Art. 2g - Os serviços classificados pelas
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações
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como de interesse público ou de informações úteis a
comunidade poderão ser prestados sem a exigência ua prévia
autorização do titular do direito de uso.
Essa foi uma alegação que a TELEMIG fez e que foi

defendida por um colega Deputado que prezamos muito: a de
que, para serviços de utilidade pública, como por exemplo,
os do Hospital Mário Penna, uma campanha de vacinação ou
coisa assim, deveria poder acessar o serviço 900 mesmo a
pessoa que não tivesse fornecido autorização. Mas, ainda
assim, entendemos que isso é tolher a liberdade do cidadão,
pelo que acrescentamos parágrafo único no Substitutivo ao
nosso próprio projeto, dizendo: (- Lê:)

"Parágrafo único - Os serviços expressos no 'caput" deste
artigo deverão ser bloqueados quando isso for solicitado
pelo titular do direito de uso cia linha. Art. 3g -
Considera-se gratuita a utilização do serviço quando
fornecido em oesacorco com os termos desta lei.
Esse projeto. que estava na pauta. não põde ser apreciado

porque, como dissemos, recebeu dois substitutivos nesta
tarde, retornando, assim, ás comissões. Mas este Deputado
fez um requerimento para que ele seja apreciado, em
fevereiro, após o recesso parlamentar, em regime de
urgência, ou seja. em 30 ou 40 dias, no máximo, teremos, se
Deus quiser, esse projeto aprovado e sancionado pelo nosso
Governador. Ai, então, veremos que a TELEMIG avançou um
pouco, concedendo ao povo de Minas Gerais o direito que lhe
é natural, de consumidor, de escolher se quer ou não acessar
qualquer serviço apresentado pela mídia e veiculado pela
TELEMIG.
Mas, Srs. Deputados, o que me fez subir a esta tribuna,

nesta tarde, foi o desejo cie parabenizá-los por este ano de
1996. por exercerem seu mandato, nesta legislatura, sob a
proteção cie Deus. sob as bênçãos daquele que constitui todo
e qualquer governo e autoridade em nosso Estado. no Pais e
no mundo. E de lembrar aos Srs. Deputados, aos senhores que
estão me ouvindo agora. Que esta é uma cata muito
importante. Dois nos aproximamos do dia dO Nata, celebrado
em quase todas as partes da Terra como o dia do nascimento
do Filho de Deus, a Encarnação do Verbo. Jesus Cristo, NOSSO
Senhor.
Na condição de riomem público, sinto-me devedor de todos

aqueles que me ouvem e daquilo que já antes recebi: a
revelação de Deus da importância do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo neste mundo.
Todos nós sabemos que Jesus é Deus: Deus é Pai, Filho e

Espirito Santo. Todos nós sabemos da existência de Deus. Os
céus proclamam a glória ae Deus, e o firmamento anuncia as
Obras das suas mãos. Todos nós sabemos - mesmo que ninguém
nos fale nada - do poder de Deus, porque os atributos
naturais de Deus, como seu eterno poder e sua divindade.
claramente se manifestam pelas obras que Deus criou, um dia
faz menção a outro dia, e uma noite, menção a outra noite.

Todos nós sabemos aa nossa pequenez Quando contemplamos as
grandezas das oras de Deus. Já disse o profeta e Rei Davi
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Quando olho para os céus, obra das tuas mãos, que é o homem
para que dele te lembres ou o filho do homem, para que o
visites?" . Já tinha Davi conhecimento das grandezas
astronômicas e espaciais, porque era uma mente unida a Deus.
E ele declara, deslumbrado: Que é o homem para que dele te
lembres ou o filho do homem, para que o visites?. Mas ele
já profetizava, já contemplava, já se deslumbrava,
vislumbrando o amor de Deus, fazendo-se homem e encarnando-
se, para que todo homem tivesse a oportunidade de ver-se
redimido de seu pecado, de ver-se transformado ou de ver
mudado o seu destino, antes fadado à morte e à separação
eterna de Deus, porque todos nós que estamos neste mundo.
que vivemos debaixo do sol, caminhamos para a morte. Todos
nós morremos dia após dia. Já dizia um grande pregador 00
Barroco. Antônio Vieira, que aquele que morre velho morre.
no mínimo, seis vezes: morre para a infáncia, morre para a
puberdace, morre para a adolescência, morre para a mocidade,
morre para a idade de varão, morre de velho e morre velho,
porque tudo morre.

Eis que está morrendo o ano, está passando o ano, ano que
não retorna mais. E tudo morre porque um dia nós, os homens,
pecamos, deixamos a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu filho unigênito, para que todo q ue Nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é o homem para
que Dele te lembres, dizia Davi. O homem, na verdade, é a
principal criação de Deus, mais importante que as galáxias,
mais importante que qualquer obra que Deus criou. Ele criou
você à sua imagem e semelhança. E não fez o homem para
morrer: não fez o homem para sofrer: não fez o homem para se
perder, razão pela qual qualquer homem se entristece quando
perde, quando perde uma causa, quando perde o ano, quando
perde o time para o qual ele torce. porque não fomos feitos
para perder. Então, nos entristecemos quando alguém morre,
porque não fomos feitos para morrer.
Vivemos num mundo em que tudo morre, em que tudo perece.

mas Deus enviou seu Filho a este mundo. O Deus que nem os
céus dos céus podem conter. Aquele que não pode ser
contemplado nem pelos serafins, porque, diz o profeta
Isaias, na visão que teve: os serafins tapavam com as asas
os olhos e clamavam uns para os Outros, dizendo: "Santo,
santo, santo é o Senhor Deus, que fez os céus e a terra.
Esse Deus enviou seu Filho amado. O Verbo se fez carne e
habitou entre nós. E um mistério a encarnação do Verbo de
Deus, e eis que, agora, graças a Deus, o mundo pára ou quase
todo o mundo pára, para celebrar a data natalícia do Filho
de Deus encarnado como homem: o Natal.

Mas será que nós entendemos o sentido verdadeiro do Natal?
E uma pena, mas, infelizmente, temos que dizer que não,
porque a ganância do coração ao homem, talvez a ganância,
que se compara à idolatria, faz com que esta época seja
muito apropriada para se vender mais, uma é poca em q ue os
lojistas exploram até não poder mais a figura de um Papai
Noel. mas não exaltam Aquele que oeveria ser exaltado,
glorificado e adorado. Adorado pelo fato ae se fazer homem e
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de vir ao mundo: exaltado pelo fato de demonstrar amor tão
infinito. Se há uma coisa que o inimigo do homem jamais
imaginou, foi que Deus amasse o homem de tal maneira, que
fosse capaz de se fazer homem e deixar a sua glória no céu,
a sua majestade e vir a este mundo. Natal: o nascimento de
Jesus Cristo. Que mistério, que grande mistério o Deus. Que
nem os céus dOS céus podem conter. Encarna-se e é contido no
corpo humano, é contido no ventre de uma mãe, a Virgem
Maria, que concebe e dá á luz ao Filho de Deus, vindo ao
mundo para salvar o mundo da morte, da condenação do pecado
e da consequência do seu estado pecaminoso, que o levou a
perder anos de vida, a perder a sua vitalidade, a perder a
sua esperança, porque há de chegar o dia em que aqueles Que
confiam nas riquezas deste mundo perderão suas esperanças,
porque eis que a sepultura clama, a cada dia, por todo
aquele que caminha debaixo do sol, porque tudo morre.
Mas. Deus envia seu Filho amado a este mundo, numa prova

de amor intenso, ce amor incompreendido pela razão humana,
ao ponto de separar-se do Pai. E um mistério na hora da
morte. Quando o homem pecou no Jardim do Éden e todos nós
pecamos, Deus disse ao homem antes: se pecares, certamente
mor rerás. No estava o Senhor sentenciando o homem, mas
dizendo: se pecares, certamente vais andar separado de mim,
porque Deus não pode pecar. Deus é santo, santo, santo. E. a
partir do momento em que entraram o pecado e a iniquidade.
entrou, também. a cegueira espiritual e entrou a separação
de Deus.
Vede como é certo isso: estou usando esta tribuna mais

alta do Estado de Minas Gerais para, nesta tarde, em que se
findam os trabalhos, aQui, para falar de Deus. Mas. Quantos
não toleram ouvir isso. Parece que a palavra ce Deus lhes
causa repúdio, porque o homem fala de tudo. mas não aceita
falar de Deus: vive separado, vive na morte. Mas. Deus envia
seu Filho ao mundo para ligar o homem com Deus. E. para
fazer isso, ele teve Que, primeiro, deixar o esplendor de
toda a sua glória e se fazer homem, o mistério, a encarnação
do Verbo de Deus. E. em segundo lugar, deixar até ao
mistério, a comunhão perfeita, a intrinseca ligação dos três
em um só Deus: Pai, Filho e Espirito Santo; e separar-se do
Pai e do Espirito Santo na hora da morte, na cruz do
Calvário, em Que ele bradou separado: Deus meu, Deus meu.-
(Deus Pai, Deus Espírito Santo) —. por Que me desamparaste?!
E. morre, ali, o Filho de Deus homem, que deixou a divindade
naquele instante e nunca deixou de ser Deus em nenhum
momento. Estava no mundo. que foi feito por Ele, mas não O
conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não O
receberam. Ele fez o mundo. NO principio era o Verbo, Que
estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram
feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o
autor diz, no hebraico: Ele ficava no cosmos, e o cosmos foi
feito por Ele. Mas, naquele instante, Ele se separou, porque
experimentou, sem jamais haver Pecado. os meus oecados, os
teus pecados, de todo aquele que crê, ele se fez pecado e,
por isso, separou-se do Pai e morreu. Mas, ao terceiro dia.



536

venceu aquilo que prendia a todo homem, venceu aquilo que
sentenciava a todo homem, venceu a morte e o inferno, e
ressuscitou, levou cativo aquilo que nos atemorizava e nos
concedeu a vida eterna e a esperança.
Termino, Sr. Presidente, dizendo a todos que estão me

ouvindo que desejo um feliz Natal, de coração, de sorte que,
neste ano, você tenha, em seu coração. a compreensão ca
felicidade que esse dia traz a todo aquele que crê, a
esperança de que um dia haveremos de nos encontrar com Ele.
Embora o corpo humano fique mais velho, a cada ano, para
aquele que crê, o interior se renova dia após dia.

Um feliz 1997, cheio de justiça, paz e verdade, e que esta
Assembléia Legislativa seja um exemplo, um paradigma para
todo o Estado de Minas Gerais, de uma Casa que se dobra,
antes de tudo, ao poder soberano de Jesus Cristo. Nosso
Senhor. Muito obrigado.

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, estou nesta tribuna para prestar uma homenagem a
uma pessoa com quem tivemos o privilégio de conviver mais de
perto. Em nome do PT. e agradeço a ela, nossa companheira
Tereza, que, há quase dez anos, vem prestando seus serviços
e muito contribuindo para a atuação da Bancada ao PT nesta
Casa. Queremos fazer um registro, em nome da Bancada do PT,
da importância dessa companheira, que coordena nossa
assessoria coletiva e nos dá condições de atuar neste
Plenário. E uma pessoa de capacidade muito grande, que
dispõe não só de conhecimento, mas também de sensibilidade
rara, dirimindo desentendimentos e possibilitando a
realização de modificações necessárias em vários projetos.
Tenho certeza. companheira Tereza, de que sentiremos muito

a sua falta, mas Caeté ganhará com sua presença ilustre na
Secretaria øe Planejamento daquele município, auxiliando um
outro nosso companheiro, o ex-Deputado Raul Messias, que,
por muito tempo, nesta Casa, prestou seus serviços ao povo
de Minas. Companheira Tereza, desejamos-lhe todo o sucesso
e, como já disse certo sábio, tudo quanto tiver às mãos
para fazê-lo. faze conforme as suas forças, tenho certeza
de que você fará, em Caeté, aquilo que já demonstrou ser
capaz, através do excelente trabalho aqui realizado. Sabemos
que você se encaminha para um novo e importante desafio.
Sabemos, também, que vários Deputados que tiveram o
privilégio de desfrutar da sua convivência, embora sentindo
sua falta, desejam-lhe sucesso nessa nova empreitada.
Sabemos que a vida é sempre um reiniciar. e esse reinicio.
tenho certeza, será brilhante para você, no ano de 1997.
Parabéns a você, a quem dedico todo esse pronunciamento,

pelo seu trabalho eficaz. Muito obrigado por todas as
contribuições a nós prestadas e até pelas pequenas broncas
devido a equívocos e 'vaciladas, às vezes, por nós
cometidos. Temos a certeza de que desenvolverá, em Caeté, um

trabalho brilhante, com muita garra. com muita força.
e'ernentos que definem sua personalidade Muito obrigado.
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Za PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidé-:a passa à 2 Parte da
reunião, com a I?, Fase da Ordem oc. Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação ae
requerimentos. Estão a pertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões
de Fiscalização Financeira - aprovação, na 71 Reunião
Extraordinária, do Requerimento ng 1.879/96. do Deputado
Ronaldo Vasconcel los: de Saúde e Ação Social - aprovação, na
61 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei flQS 878/96. da
Deputada Elbe Brandão; 967/96. co De putado Glycon Terra
Pinto; 940/96, do Deputaco Ivo José, 976/96. do Deoutadc
João Leite: 974/96. do Deputado José Maria Barros; 944/96.
do De p utado Luiz Antônio Zanto: 980/96. do Deputado Marcelo
Cecé; 964/96, da Deputada Maria .José Haueisen: 966 e 984/96.
do Deputado Ronaldo Vasconcellos: 972/96, do Deputado
Wanderley Ávila; de Administração Pública - aprovação, na

53 5à Reunião Ordinária, do Projeto de Lei ng 957/96. do
Deputado Francisco Ramalho (Ciente. Publique-se.): pelos
Deputados Álmir Cardoso, Carlos Murta, Bonifácio Mourão,
Jairo Ataide, Marcelo Cecé. Luiz Antônio Zanto (o teor
dessas comunicações será publicado em outra edição): Luiz
Antônio Zanto (2) - falecimento do Sr. Benedito Moisés
Almeida e da Sra. Helena Jesus da Silva, em Frutal (Ciente.
Oficie-se.: Maria Olivia - seu afastamento, no periodo de
30/12/96 a 7/1/97, por motivo de viagem ao exterior (Ciente.
Publique-se.); Miguel Barbosa - sua inscrição no Partido
Social Democrático - PSO -, a partir desta data, conforme
cópia anexa de sua filiação (Ciente. Cópia às Lideranças. A
Gerência-Geral de A poio ás Comissões.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deoutaao Rau Lima Neto

solicitando que o Projeto de n2 788/96. ce sua autoria,
seja aprecado em regime de urgência. Para encaminhar o
requerimento, com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Rêgis* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

desejamos encarninnar favoravelmente ao pedido de urgência
para a tramitação do Projeto de Lei ng 788/96, do nobre
Deputado Raul Lima Neto.
Neste momento, servimo-nos desta oportunidade do

encaminhamento do requerimento, para tratar de um assunto, o
qual deveriamos ter abordado no pequeno expediente da
reunião de ontem, quando não foi possivel fazê-lo, porque
cedemos o nosso tempo para outros colegas que desejavam
pronunciar-se desta tribuna e que tinham assuntos mais
urgentes para a qui serem tratados. Assim senco, queremos
fazê-lo hoje, porquanto o assunto não poce esperar a próxima
sessão legislativa. Quando encerramos esta Sessão
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Legislativa e mais uma página do calendário vai sendo
virada. nós, desta tribuna, queremos tratar de um problema
paroquial e, por isso. gostaríamos de inseri-lo num contexto
maior. Trata-se de uma perseguição politica perpetrada pelo
Prefeito Municipal de Monte Belo. Sr. Valdevino de Souza, e
por sua assessora, a Secretária Municipal de Educação, Sra.
Maria de Meio Martins. que, num ato de revanchismo, após as
últimas eleições. aproveitaram-se da fragilidade de uma
servidora municipal e passaram a persegui-Ia. Usei o termo
fragilidade, referindo-me à impotência daquela servidora
para enfrentar o Prefeito e outras autoridades do Município
de Monte Belo. Refiro-me à servidora concursada há cinco
anos, Rosana Maria Bueno, professora da rede municipal de
ensino de Monte Belo, es posa de um simples encanador, que
trabalha a mais de 300km de distância, na cidade paulista de
Ibitinga. Nem mesmo os três filhos do casal constituíram
motivo suficiente para que o Sr. Prefeito e sua Secretária
de Educação tivessem a devida pena em punir uma professora,
simplesmente, porque ela ousou opor-se â situação dominante,
há 14 anos, em Monte Belo, e teve a coragem de rebelar-se
contra a neo-oligarquia existente naquela cidade.
representada pela família Teixeira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, considero um gesto da

maior baixaria, um gesto do maior atraso político, um
Prefeito Municipal transferir uma funcionária municipal da
sede do município, colocando-a para trabalhar a mais de 20km
de distância, em outro setor, simplesmente porque ela ousou
se candidatar a Vereadora, em oposição ao Prefeito
Municipal
No entanto, para a cesventura co Prefeito e de toca a

situação política de Monte Belo, aquela servidora conseguiu
eleger-se Vereadora pelo nosso partido, pelo Partido Popular
Socialista. Neste caso, o revanchismo perpetrado pelo
Prefeito, por sua assessoria e pela neo-oligarquia dominante
em Monte Belo será um revanchismo temporário, porque, no dia

l Q de janeiro, a Profa. Rosana Maria Bueno assumirá a
cadeira de Vereadora à Câmara Municipal de Monte Belo, e os
partidos de oposição, que fizeram maioria naquela Casa.
agora, vão cobrar co futuro Prefeito, que já foi Vereador
naquela cidade, respeito maior do Poder Executivo para com o
Legislativo do Município de Monte Belo. Esse respeito se
efetivará ao se colocar um Vereador seu na Presidência da
Câmara Municipal, e, com isso, obrigar-se-á o Prefeito a
respeitar o Legislativo, obedecendo aos prazos da lei
orgânica e entregando os projetos de lei em tempo hábil, e
não da forma como tem sido feito naquela cidade nos últimos
anos, quando projetos entram na Câmara Municipal no último
momento e são votados a toque de caixa, já com orientação do
Prefeito Municipal. E, mais do que isso, o Sr. Prefeito
Municipal vai ter que respeitar o Legislativo monte-belense,
porque ele não conta mais com aquela maioria que lhe deu
segurança nos últimos anos.
Sr. Presidente. Srs. Deputados, queremos inserir este

assunto num contexto maior, que é a defesa da estabilidade
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do servidor publico, porque constatamos que problemas como
esse ou como os Que aconteceram por causa da barbárie do
atua) Prefeito Municipal de Muzambinho, que, felizmente,
deixa o poder no próximo dia 31. também se abateram sobre
ex-assessores nossos. quando deixamos a Prefeitura de
Muzambinho, em 1992. Foram demitidos funcionários
concursados, sem processo administrativo e sem nenhuma
chance de defesa. Eram assessores da nossa administração
que, cor nossa orientação, impetraram mandato de segurança e
ganharam reintegração no cargo. FOi o caso do meu ex-Chefe
ce Gabinete, João Batista Dias, e de um ex-encarregado de
estradas da minha administração. Sr, Agnaldo Messias
Magalhães. Em vista desses fatos, entendemos que deve ser
mantida a estabilidade co servidor público, apesar de
entendermos que deva haver flexibilização nessa
estabilidade, flexibilização essa que considere o novo papel
do Estado e a conjuntura económica do Brasil, dos Estados e
dos municípios. Entendemos que o período probatório pode ser
alongado, assim como devem ser tomadas outras medidas, como
o uso correto dO Estatuto cos Servidores Públicos, Que dá
direito seja á União, aos Estados ou aos municipios, de
demitir servidores. Isso não é feito cor falta de vontade
dos políticos. Entendemos que a estabilidade dos servidores
públicos, defendida pelo emérito ex-Presidente do STF,
Ministro Carlos Veloso, por Outros membros do TSJ e por
Outros membros da magistratura brasileira tem razão de ser,
porque o servidor público não pode ser confundido com um
mero servidor de empresa comum.

Nesse as pecto, tivemos a ousadia de, numa reunião do
Partido Popular Socialista, em Brasilia, afrontarmos o
Presidente do nosso Partia--. Senador Roberto Freire. quando
ele defendia a estabilidade apenas para as atividades-fim do
Estado, na policia, na justiça, na fiscalização e em outros
setores que cumprem atividades exclusivas do Estado, assim
como defende também o Secretário da Administração de Minas,
Cláudio Mourão, ou como defende o autoritário Ministro da
Administração, Bresser Pereira. Na oportunidade, falávamos
para o Senador Roberto Freire como ele, membro de um antigo
partido comunista, podia defender a estabilidade para
atividades exclusivas do Estado, que eram setores
privilegiados da administração, deixando, como ex-comunista
que era, oe defender o funcionário menor, aquele aue é
massacrado, que é oprimido pelos dirigentes municipais.

Nesse caso de Monte Belo, fazemos a defesa da estabilidade
do servidor público, porque entendemos que na vários
considerandos para que a estabilidade do servidor público
deva ser mantida, embora possamos admitir a sua
flexibilização. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esootaoa a matéria destinada à 1 Fase.
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a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião as Propostas de Emenda á Constituição
ngs 20/95 e 24/96, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontem á noite, e os Projetos de Lei
nQs 968. 1.041, 1.056. 1.039 e 788/96, em razão de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

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

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação
final das seguintes proposições: Proposta de Emenda á
Constituição nQ 20/95. do Deputado Gilmar Machado e Outros,
que dispõe sobre a convocação de autoridade estadual pela
Assembléia Legislativa; Proposta de Emenda ã Constituição ng
24/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, que dá
nova redação ao § 6g do art. 36 cia Constituição do Estado (A
promulgação.); Projeto de Lei Complementar ng 19/96, do
Governador do Estado, que revoga o art. 21 da Lei
Complementar ng 37, de 18/1/95. que dispõe sobre a criação.

a incorpo r ação, a fusão , e o desmembramento de municípios e
dá outras providências (A sanção.): Projeto de Resolução ng
1.055/96, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governado r do
Estado. do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto para
o exercido de 1997 (A promulgação.); Projetos de Lei ngs
388/95, do Deputado Almir Cardoso, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo ã Pecuária de Leite e dá outras
providências; 537/95. do Deputado Paulo Piau, q ue cria o
Programa Estadual de Conservação da Água (A sanção.).
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 731/95, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre
o exame do ácido desoxirribonucléico - DNA -, em casos de
investigação de paternidade, para a população carente. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, quero encaminhar a votação desse parecer final e,
na verdade, é para agradecer aos Companheiros Deputados que
entenderam o alcance desse projeto, que tornará possível a
justiça para todos neste Estado.
Era um fator discriminante. A população pobre não tinha

acesso a esse exame, por ser muito caro. Quantas mães,
quantos filhos foram prejudicados! Quantos 'filhos não sabem
quem são seus pais e quantos pais irresponsáveis não
assumiram a sua paternidade, e agora, não mais por falta de
recursos, a justiça poderá chegar a todos esses, de forma
gratuita. Portanto, agradeço a todos que entenderam a
proposta desse projeto.
Quero aproveitar, também. Sr. Presidente, talvez num

iltimo pronunciamento, para agradecer a todos os técnicos
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desta Casa, todos os funcionários desta Casa; agradecer aos
funcionários do meu gabinete, por todo o empenho e
dedicação, por toda a competência que demonstraram,
auxiliando-nos para que pudéssemos cumprir bem a nossa
função constitucional.
Queria agradecer. também, o carinho, a amizade e o

respeito de todos os colegas, em mais um ano de convivência.
Gostaria de dizer que muitos amigos temos nesta Casa. Diria
tocos os amigos, graças a Deus, porque não temos nem um
inimigo, nem um adversário. Mesmo que nas idéias
discordemos, temos uma grande amizade.
Gostaria de dizer aos colegas que agora assumem mandato

fora desta Assembléia, em seus municipios - Deputado Jairo
Ataide, Deputado Carlos Murta, Deputado Marcelo Cecé,
Deputado Almir Cardoso. Deputado Luis Antônio Zanto -, que,
nessa nova missão, desejamos-lhes toda a felicidade e
sucesso, que, com certeza, conseguirão. De modo especial.
gostaria de agradecer ao Presidente Agostinho Patrjs, aue é
meu Presidente por duas vezes, uma vez que preside a UNALE.
da qual sou Diretor, e dizer que, durante a sua Presidência.
sentimo-nos muito bem representados. Sr. Presidente
Âgostinrlo Patrús. sentimos que o Legislativo foi valorizado
durante a sua Presidência. Queremos-lhe desejar toda
felicidade também numa nova missão Que. com  certeza, virá.
Enfim, desejo a todos um feliz Natal. Estamos agora nos

aproximando da grande festa cristã, não a maior, mas a
grande festa em que celebramos o nascimento daquele que
mudou o mundo; daquele que mudou e marcou a história;
daquele que vai transformar a face da Terra, com certeza: O
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Que este Natal aconteça verdadeiramente em cada coração;

que Jesus possa, de fato, não só nascer, mas crescer e se
tornar adulto em cada um de nós; que Deus abençoe a tOdOS
nós e às nossas familias, e que no ano ce 1997 possamos
voltar restaurados, com mais garra, com mais ânimo, com mais
empenho, lutando na busca do bem comum. Que Deus abençoe a
todos. Felicidades.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que
oaprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A sanção.
- Ato continuo, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres ce Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 828/96. do Deputado Durval
Angelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de
imóvel â Mitra Arquidiocesana de Mariana: 841/96, do
Deputado Marco Régis. que assegura o oferecimento preventivo
e gratuito. pelo Estado, no âmbito do SUS, do exame de
triagem de diagnóstico de Deficiência de Alfa-l-Antitripslna
e dá outras providências; 873/96, do Deputado Geraldo
Rezende, que institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo; 1.016/96, do Governador do Estado, q ue altera
a Lei ng 6.763. de 26/12/75. que consolida a legislação
tributária ao Estado ce Minas Gerais: 1.025/96, do
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Governador do Estado, que altera a Lei nQ 12.040. de
28/12/75, que dispõe sobre a distribuição da parcela da
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
municípios; 1.029/96. do Governador do Estado, que altera a
Lei flQ 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais: 1.039/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
realizar operação de crédito com a União para o fim que
menciona e dá outras providências; 1.041/96, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel
com José Braz; 1.048/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel situado no
Município de Inhapim; 1.056/96. do Governador do Estado, que
dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortis" e
doação de quaisquer bens ou direitos - ITCD -: 1.058/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as custas devidas dO
Estado no âmbito da justiça estadual de lg e 2g graus e dá
outras providências; 968/96. 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 exercicio de 1997.
(A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e tendo sido
aprovado, neste momento, o parecer de redação final do
orçamento do Estado para 1997. a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião solene de
hoje, às 16h05min, reunião essa anteriormente marcada para
as 20 horas. Levanta-se a reunião.
ATA DA 39a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia dez de dezembro de m z l novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os De putados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen. Ermano Batista e Antônio Júlio.
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini. Glycon Terra
Pinto, Romeu Oueiroz e Ivair Nogueira, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara abertos os trabalhos, a pós o que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa
que, nos termos do art. 3g, III, da Lei nQ 11.815. de
24/1/95, e do f 4g do art. 2g da Resolução ng 5.143. de
22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os processos
de prestação de contas da aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais. Em seguida, faz uso da palavra o
Deputado Glycon Terra Pinto, relator no âmbito da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite
pareceres mediante os quais conclui pela aorovação dos
processos das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de
Esmeraldas, Caixa Escolar Judith Anália Fábregas, Associação
Comunitária Abadiense Leonina Justino de Moura, Associação
Feminina Comunitária Vista Alegre Cabana. Prefeitura
Municipal de São João Evangelista, Associação Comunitária da
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Vila São Paulo, Associação Comunitária do Eldorado,
Associação Comunitária Força Viva, Associação Uberabense de
Artesãos e Artistas. Caixa Escolar Carlos Luz, APAE de
Itabirito. Associação dos Produtores Rurais de Moeda.
Associação Pró-Melhoramento do Bairro Campo Alegre,
Associação Comunitária de Brumal, Conselho Comunitário de
Desenvolvimento da Comunidade da Prata, Associação
Comunitária de Cava Grande, Prefeitura Municipal de
Igaratinga, Obras Sociais de São Tiago, Prefeitura Municipal
de Guidovai . Associação Beneficente Cristã de Cultura.
Esporte e Assistência Social, Prefeitura Municipal de Matias
Cardoso, Prefeitura Municipal de Matias Cardoso. Prefeitura
Municipal de Pedras de Maria da Cruz. APAE ce Alpinópolis.
Associação Comunitária de Pai Pedro. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos. Fundação
Educativa e Cultural Candidés, Guarany Esporte Clube, Núcleo
Assistencial do Limoeiro, Associação de Moradores e
Produtores do Córrego do Tamanduá, Associação Ubaense de
Paraplégicos, Associação Comunitária Gorutubana co Distrito
de Catuni, Escol inha Evangélica de Educação Infantil, Abrigo
Jesus Maria José. Associação ce Desenvolvimento Comunitário
de Engenheiro Simão Tamrn. Associação de Desenvolvimento
Comunitário dos Amigos de Campolide, Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide,
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Campolide, Obras de Assistência Social Sinhá Reginalda,
Associação Comunitária dos Moradores de Santa Cruz.
Associação de Pequenos Agricultores do Mandassaia,
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Mucungê,
Paulista e Adjacências, Prefeitura Munici pal ce Aguas
Vermelhas, Prefeitura Municipal de Aguas Vermelhas.
Associação Pró-Carência ce São Mateus, Prefeitura Municipal
de Lajinha. Irmandade ca Santa Casa de Misericórcia de Ouro
Preto, Centro Comunitário Rural de Nova Aliança, Prefeitura
Municipal de Fronteira dos Vales. Associação Beneficente
Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social. Clube
Atlético Pompeano. Coral Dom Silvério, Associação
Comunitária Sol Nascente, Grupo Teatral Transarte, Movimento
Cultural Jovem de Itambacuri, Caixa Escolar Dr. José
Mesquita Neto, Associação Comunitária, Ação Social
Educacional do Médio Piracicaba. Grémio Recreativo Escola de
Samba Internacional. Prefeitura Municipal de Minduri,
Associação dos Pecuaristas e Lavradores do Municipio de
Almena r a, Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente
Fisico do Vale co Rio Doce, Associação Assistencial e
Promocional da Pastoral ca Oração de Viçosa. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santo António do Cruzeiro. MUCA
- Mãos Unicas Corações Abertos. Associação Comunitária
Açucenense, Associação de Moradores do Curral Novo,
Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova. Clube de
Mães Nossa Senhora do Amparo, Associação Comunitária do
Bairro Palmeiras. Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Tapirai, Associação de Desenvolvimento da Região do
Pindorama, Creche do Menino Deus, Núcleo Assistencial Gerson
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Bartolomeu, Sociedade dos Amigos de Sobrâlia. Obra Unida
Santa Luzia de Marilac da SSVP, Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Município de
Ressaquinha. Grêmio Recreativo Assistencial, Cultural Escola
de Samba Juventude Imoerial. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, são os
processos apreciados pela Mesa, sendo relatores cia matéria
os Deputados Wanderley Ávila, lQ-Vice-Presidente, e Ermano
Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres mediante os
quais concluem por sua aprovação: submetidos a discussão e
votação, são esses aprovados, cada um por sua vez. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
para a próxima reunião, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões cia Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de

1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Paulo

Petterser - Irahim Jacob - Ermano Batista - Miguel Martiri
- Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Romeu Queiroz.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia Quatro de dezembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, Olinto Godinho e Elbe
Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Almir Cardoso
que oroceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aorovaca. é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a avaliar e
debater a implementação das propostas contidas no documento
final do Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas
Gerais. A seguir, o Presidente convida os Srs. Edmar
Guariento Gadelha. da Rede de Intercâmbio de Tecnologia
Alternativa; Ricardo Ferreira Ribeiro, da Comissão Pastoral
da Terra- CPT - Ênio Bohnenberger, representante do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST - : João
Batista Rezende. Assessor Especial do Governo para a Reforma
Agrária; Celso Sérgio Ferreira, Procurador Regional do
INCRA: e as Sras. Maria Antôriia Costa Nogueira. Diretora de
Reforma	Agrária	da	FETAEMG;	Rosa	Maria	Medeiros,
representante da Cantas Brasileira; Marcilia Madalena
Pontelo, representante do SINTER; e Maria Dalce Ricas,
Presidente cia AMDA, para tomarem assento ã mesa. Registra-se
ainda a presença dos Srs. Jovino Amâncio de Moura Filho, cia
Universidade Federal de Lavras; Rodrigo Almeida Noronha. da
Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB -
Puhuy Pataxó. Coordenador do Posto Indígena Guarani de
Carmésia: e Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador do
CIMI. Neste momento, comparecem á reunião os Deputados
Marcos Helênio e João Leite, membros da Comissão de
Representação ao Seminário Legislativo Reforma Agrária em
Minas Gerais, que são convidados pela D resiciência a tomar
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assento ã mesa, O Deputado Marcos Helênio substitui o
Deputado Almir Cardoso na Comissão de Agropecuària e
Po l itica Rural e apresenta requerimento em aue solicita a
visita da Comissão á tribo indígena crenaque, no Município
de Resplendor, para avaliar os conflitos decorrentes do
processo de retirada de invasores das áreas indígenas nesse
município. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Com a palavra, o Sr. James Eustáquio B. Lacerda, da
Assessoria Especial	de Governo	para Reforma Agrária,
apresenta proposta para que seja criado um grupo de trabalho
composto dos membros da Comissão de Representação do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais, com a
finalidade oe elaborar o Plano Estadual de Reforma Agrária e
de Aproveitamento oas Terras Públicas e Devolutas, previsto
na Constituição do Estado e que depende de lei para sua
criação. Colocada em votação, é aprovada a proposta. O
representante da Federação dos Estudantes de Agronomia do
Brasil - FEAB - propõe seja incluída essa entidade ria
Comissão de Representação do Seminário Legislativo Reforma
Agrária em Minas Gerais. A seguir, a De putada E1De Brandão
propõe que a UNIMONTES integre também a referida Comissão.
Colocadas em votação, cada uma por sua vez, são aprovadas as
propostas. A seguir, os Deputados e os convidados
desenvolvem amplo debate em torno da matéria, conforme
consta nas notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos convidados e
dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos
Sala das Comissões, 5 de aezembro de 1996.
Paulo PiaL. Presiderte - ,.lrn-lr Ca-coso - Aalmar Silva.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e cuinze minutos do dia dez de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado e
Arnaldo Penna, membros cia supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente, o Deputado Anderson Adauto assume a direção
dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado q ue proceda à
leitura da ata cia reunião anterior, que. lida e aorovada. é
subscrita	pelos	membros	presentes.	Prosseguindo,	a
Presidência lê oficios do Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, da Escola Estadual Conceição Martins de Jesus e do
Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares
do Estado de Minas Gerais - SINDIJORI -, publicados nas
edições do "Diário do Legislativo" de 14. 19 e 28/11/96,
res pectivamente. Após, a Presidência lê ofícios do Sr. José
Geraldo Sena, dos funcionários do Quadro Permanente
Escola Estadual António cie Carvalho e da Sra. Irane
Teixeira de Souza Contin, publicados nas edições do "Diáro
do Legislativo" de 11, 22 e 28/11/96, respectivamente.
Prosseguindo, o Presider-	distribui o Requerimento no
1.861/96 ao Deputado Giln Machado. Encerrada a ia parte
dos trabalhos, passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, com a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Gilmar Machado apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados para uma audiência pública da Comissão o Sr. João
Batista dos Mares Guia. Secretário Adjunto da Educação, e
representantes da Comissão de Educação da Câmara Municipal
de Uberlândia, cio SIND-UTE e da União Brasileira de
Estudantes Secundaristas - UBES. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se á 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia.
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência esclarece
que continua em discussão o Parecer para o l Q Turno do
Projeto ce Lei nQ 924/96. A Presidência esclarece, ainda.

que o Deputado Gilmar Machado pediu vista cia matéria. Com a
palavra, este parlamentar apresenta requerimento em que
solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei flQ
924/96. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Após. o Deputado Gilmar Machado solicita prazo regimental
para emitir parecer sobre o Projeto de Lei np 991/96. A
Presidência defere o pedido do parlamemtar. Encerrada essa
fase, passa-se á 3a Fase oa Ordem do Dia, com a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação.
são aprovados, no 2Q Turno, os Projetos de Lei ngs 842 e
943/96 (relator: Deputado João Leite); 932/96. (relator:
Deputado Gilmar Machado); e, no lQ Turno, os Projetos de Lei
nQs 490/95, com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Gilmar
Machado): 894 e 917/96, este com a Emenda nQ 1 (relator:

Deputado Ailton Vilela), e 982/96 (relator: Deputado
Anderson Adauto). Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o
Requerimento ng 1.861/96. A Presidência defere o pedido do
parlamentar e, logo a p6s, submete a votação, cada um por sua
vez, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, os
Requerimentos nos 1.787 a 1.795/96. 1.807 a 1.821/96. 1.825
a 1.829/96, 1.835/96, 1.836/96. 1.840 a 1.842/96. 1.844 a
1.852/96, 1.854/96. 1.858/96 e 1.860/96, que são aprovados.

A seguir, a Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei flQ5 591/95.
837. 898 e 960/96. que são aprovados. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Gilmar Machado, Presidente - Ailton Vilela - Anderson

Adaiito - Arnaldo Penfla.
ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze mflutO5 do dia onze oe dezembro cie mi

novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala cas
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconceflos e
Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ivo José, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo
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Vasconceflos que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
oresentes. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
correspondência: oficio enviado pela Coorderiacão Movimento
Verde de Paracatu/MG, informando da realização do lg
Seminário Paracatuense sobre Pesca - SEMIPESCA -, a ser
realizado em 18/12/96, naquela cidade; convite do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, para a
inauguração de vive:ros de produção de mudas nos Municipios
de Carmópolis de M i nas e Oliveira: convite da Associação
Mineira de Defesa DO Ambiente - AMDA - para confraternização
Ce Natal: convite ca Fiat ao Presidente desta Comissão, para
participar do II Encontro com a Comunidade de Ponte Nova -
Pilar, para discutir a implantação da Usina Hidrelétrica de
Pilar, a ser realizado em 17/12/96. em Ponte Nova: convite
da UFMG, por meio do Instituto de Ciências Biológicas, para
o Seminário de Avaliação e Planejamento de Ações da 2 Fase
do Programa de Educação Ambiental, que será realizado em
13/12/96, em Santa Bárbara; carta do Sr. André Tenuta.
comunicando que a proposta de gradeamento das bocas-de-lobo
esteve em pauta na Câmara de Politica Ambiental do COPAM no
dia 9/12/96. O Presidente informa aos Deputados que os
convites para a audiência pública da Comissão em que será
abordado o tema "Horizontes da Serra - Proteção e Manejo da
Serra do Curral" já estão sendo expedidos e solicita o
empenho dos membros para que o evento tenna êxito. Cumprida
a finalidade ca reunião, a Presidência agradece a presença
dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária destinada à referida audiência pública, a ser
realizada em 18/12/96, às 9 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
Ivo José. Presidente - Antônio Rerto - Ronaldo

Vasconcel los.
ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia onze de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Durval Angelo, Elbe
Brandão, Bonifácio Mourão. Arnaldo Penna e Carlos Murta,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Ajalmar Silva, declara aoerta a
reunião e solicita ao Deputado Carlos Murta que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria da
pauta e debater, com os convidados, a questão da unificação
dos tribunais de 2a instância no Estado. O Presidente
comunica o recebimento de oficios dos Srs Augusto Benedicto
Ottoni Filho, ferroviário aposentado (publicada no "Diàrio
do Legislativo" de 5/12/96): Luiz Bittencourt. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás; e Marcos Lúcioo	Lignani Siqueira, aa Superintendência de Trens Urbanos de

í1 1 Belo Horizonte - STU-BHDEMETRÔ - (publicadas no "Diário do
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Legislativo" de 6/12/96). A seguir, o Deputado Durval Ângelo
apresenta requerimento solicitando a inversão da pauta, de
forma que as matérias da 2çà e da 3s1 Fase da Ordem do Dia
sejam apreciadas antes da matéria da 1? Fase. Colocadoem
votação, é o requerimento aprovado. O Presidente passa á 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a apreciação ae
pareceres sobre proposições Sujeitas à deliberação do
Plenário. O Presidente informa que continua em discussão o
Parecer para o 2g Turno do Projeto de Lei ng 829/96. de
autoria do Deputado Arnaldo Penna, que conclui pela
aprovação da proposição. Colocado em votaçâo, é o parecer
aprovado. A seguir, passa-se a palavra ao Deputado Arnaldo
Penna, que faz leitura do Parecer sobre a Emenda ng 7 ao
Projeto de Lei ng 697/96, apresentada em Plenário no lg
turno. O relator, por seu parecer, conclui pela aprovação da
emenda. Na fase de discussão ao referido projeto, o Deputado
Durval Angelo apresenta proposta de emenda e solicita vista
do parecer, o que é deferido pelo Presidente. Em seguida, o
Deputado Carlos Murta, relator do Parecer sobre as Emendas
ngs 7 a 19, apresentadas em Plenário, no ip turno, ao
Projeto de Lei ng 959/96, solicita seja concedido prazo
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pelo
Presidente. Esgotada essa fase. o Presidente passa á 3a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o Parecer oe Redação
Final do Projeto e Lei ng 954/96. O Presidente passa ála
Fase da Ordem do Dia e informa que sua finalidade é debater
a questão da unificação dos tribunais de 2já instância no
Estado. O Presidente convida para compor a mesa dos
trabalhos os Juizes Joaquim Herculano Rodrigues, do Tribunal
de Alçada; Bráulio Stivanin, da 30 Vara Cível; Reynaldo
Ximenes Carneiro, Presidente do Tribunal de Alçada; José
Joaquim Benfica. Presidente do Tribunal de Justiça Militar.
e o Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira Medina.
Presidente da Associação aos Magistrados dO Brasil. A

Presidência registra a presença dos Deputados Ivair
Nogueira, Simão Pedro Toledo, Paulo Piau eLeonidio Bouças e
passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do
requerimento que suscitou o debate. Após a explanação feita
pelos convidados, passa-se à fase dos debates, com a
participação dos Deputados e demais convidados presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados e convidados. convoca os
membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalnos.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helénc
- Elbe Brandão.
ATA DA 42a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS quatorze horas e quarenta minutos do dia doze de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo,
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Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martirii, Péricles Ferreira.
Gilmar Machado e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes,
também, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Leonidio
Bouças e Antônio Júlio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda
ã leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada,
é subscrita pelos Deputados presentes. A Presidência informa
que a reunião tem por objetivo apreciar os Pareceres para o
l Q Turno aos Projetos de Le i ngs 1.029 e 1.056/96 e faz
retirar da pauta o Projeto de Lei ng 1.041/96, por não
atender aos pressupostos regimentais para sua apreciação. A
seguir. na ausência ao relator do Projeto de Lei ng 1.029/96
pela Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária,
Deputado Giycor Terra Pinto, a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Ivair Nogueira. Prosseguindo, oassa-se à
2 Fase da Ordem do Dia. A Presidência cá prosseguimento à
discussão co parecer mediante o qual o Deputado Leonidio
Bouças. relator do Projeto de Lei ng 1.029/96 pela Comissão
de Constituição e Justiça, conclui pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do projeto. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra.
o Deputado Ivair Nogueira, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei nç
1.029/96 no lg turno, solicita prazo regimental para emitir
seu parecer, e seu pedido é deferido pela Presidência. Em
seguida, a Presidência dá prosseguimento á discussão do
parecer mediante o qual o Deputado Marcos Helênio. relator
do Projeto de Lei ng 1.056/96 pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, conclui pela aprovação ca matéria
no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença aos De p utaaos. determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Nelênio - Ivair

Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toleco - Péricles
Ferreira - Miguel Martini - Leonidio Bouças - Geraldo
Rezende.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quinze minutos co dia treze de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados Marco Régis, Olinto Godinho
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação
da Liderança do PL) e Jorge Hanrias. membros ca Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Marco
Régis assume a p ireção dos trabalhos e, riavenao número
regimental. declara aber ta a reunião e solic i ta ao Deputado



550

Olinto Godinho que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Não havendo correspondência a ser lida.
o Presidente passa à discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei
nQ 978/96 no 20 turno (relator: Deputado Jorge Hannas).
Prosseguindo, a Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 332/95.
883. 903, 946. 958 e 963/96, que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhoS.
Sala das Comissões. 19 de dezembro oe 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marcos Régis - Jorge Eauaróo
de Oliveira - Jorge Hannas - Luz Antônio Zanto.
ATA DA 68g REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas do dia dezessete ae dezembro de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Péricles Ferreira, Geraldo
Rezenóe, Glycon Terra Pinto e Durval Angelo (substituindo
este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon Terra
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, o Presidente informa que a reunião tem a finalidade
de apreciar o parecer do relator. Deputado Péricles
Ferreira, para o 2Q turno do Projeto de Lei ng 1.025/96, que
altera a Lei ng 12.040. de 28/12/95. Na reunião anterior,
foram distribuídos avulsos do parecer, que conclui pela
aprovação do projeto na forma cio vencido no 1Q turno, com a
Emenda ng 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos De putados, convoca os membros d
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se
realizar hoje, ás 9h45min. determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende Ivair

Nogueira - Péricles Ferreira. - -
ATA DA 43a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As nove horas e vinte minutos do dia dezessete de dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças. ÁnivaldO Coelho e Ivair Nogueira. membros
da Comissão de Constituição e Justiça: Miguel Martini,
Péricles Ferreira, Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto,
Marcos Helênio e Ivair Nogueira. membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
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regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por objetivo apreciar
os Pareceres para o lg Turno dos Projetos de Lei ngs 1.029 e
1.058/96 e faz retirar da pauta o Projeto ae Lei n
1.057/96, por não atender aos pressupostos regimentais para
sua apreciação pelas comissões. A segur. a Presidência
suspende a reunião a fim de que seja aberta a reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ás onze
horas e trinta minutos, verifica-se a presença dos Deputados
Geraldo Santanna, Ivair Nogueira, Miguel Martini e Marcos
Helénio (substituindo os dois últimos aos Deputados Simão
Pedro Toledo e Anivaldo Coelho, por indicação das Lideranças
do PSDB e do PT. respectivamente), Miguel Martini, Pêricles
Ferreira, Geraldo Rezende, Marcos Helénio e Ivair Nogueira,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente
declara reabertos os trabalhos e passa á 2 Fase da Ordem do
Dia. Com a palavra, para emitir seu parecer para o lQ Turno
do Projeto de Lei ng 1.029/96, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Deputado Ivair Nogueira
solicita a distribuição de avulsos, o que é deferido pela
Presidência, e, a seguir, emite parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.058/96, com as Emendas de ns 1 a 10.
Com a palavra, o De putado Geraldo Rezende emite parecer,
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.058/96, no lg Turno, com as Emendas de nos 1 a 10, da
Comissão de Constituição e Justiça. Subme os a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. CL--ida a finalidade
da reunião a Presidência agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros das Comissões para a reunião
extraordinária de logo mais, às 14h15min, com o objetivo de
se apreciar os pareceres para o lQ Turno da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de
Lei nQ 1.029/96, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. P residente - Miguel Martiri - Geraldo
Rezenoe - Ivar No9ueia - Durval Angelo - Dericles
Ferreira.
ATA DA 70a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze noras e trinta minutos do dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles
Ferreira, Geraldo Rezende, Ivair Nogueira, Durval Angelo
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Miguel
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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 Deputados
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
objetivo apreciar, em turno único, o parecer sobre o Projeto
de Lei nQ 968/96. do qual foram distribuídos avulsos, em
reunião anterior, por solicitação dorelator. Deputado
Péricles Ferreira. A seguir, passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia. A Presidência submete a discussão o mencionado parecer.
mediante o qual o relator conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 968/96 com as Emendas flQS 2.329 a 2.389, que
apresenta; pela aprovação das Emendas nQs 449. 1.392 e 1.672
na forma de subemendas, que receberam o np 1; pela rejeição
das Emendas ngs 1 a 32, 35 a 448. 450 a 1.391. 1.393 a
1.671, 1.673 a 2.244, 2.247 a 2.328: e pela prejudicialidade
das Emendas ngs 33, 34, 2.245 e 2.246. Submetido a votação,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos De putados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 Ce dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presiaente - Romeu Queiroz - !vai- Nogueira
- Marcos Helénio - Gilmar Macnado.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO No
24/96
As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Bilac Pinto, Ailton Vilela,
José Maria Barros, Sebastião Costa, Ivo José, José Braga,
Carlos Pimenta e Paulo Schettino. membros da Comissão
supracitada. Está presente, também, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Paulo Schettino que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, Que, lida e aprovada, é Subscrita pelos
Deputados presentes. Em seguida. a Presidência designa como
relator da proposição, em 2g turno, o Deputado Sebastião
Costa, que, estando em condições, apresenta o seu parecer. O
Presidente declara aberta a fase de discussão e passa a
palavra, pela ordem, ao Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que justifica o objetivo que se pretende alcançar com a
proposta de emenda à Constituição. Finalizada essa fase.
passa-se à votação do parecer, que é aprovado por
unanimidade. O Presidente determina a lavratura da ata dos
trabalhos e, para isso, suspende a reunião por 15 minutos.
Havendo "quorum", a Presidência declara reaberta a reunião e
solicita ao Deputado Paulo Schettino que proceda á leitura
da ata. Que, apôs lida e aprovada, é subscrita pelos membros
da Comissão. O Presidente agradece a colaboração dos
Deputados na finalização dos trabalhos e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Bilac Pinto, Presidente - Ailton Vilela - José Maria Barros
- Sebastião Costa - Ivo José - José Braga - Carlos Pimenta -
Paulo Schettino.
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ATA DA 719 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove ho r as e quarenta minutos Co dia dezoito Ce dezembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Marcos Helénio e Romeu Queiroz (substituindo este ao
Deputado Péricles Ferreira, por indicação da Liderança Co
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo numero
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, aue, lida e
aprovada, ê subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidénca informa que a reunião tem por objetivo apreciar
o parecer sobre emendas ao Projeto ce Lei ng 1 .029/96. os
pareceres para o 2g turno dos Projetos de Lei nQ 1.039 e
1.058/96 e o Requerimento nQ 1.879/96, e faz retirar da
pauta o Projeto de Lei ng 1.039/96, por não atender aos
pressupostos regimentais para sua apreciação na Comissão.
Designa o Deputado Romeu Queiroz para relatar o Projeto de
Lei ng 1.058/96 e as emendas ao Projeto de Lei ng 1.029/96,
e o Deputado Marcos Helénio para relatar o Requerimento ng
1.879/96. Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz apresenta
requerimento em que solicita a inversão da Ordem do Dia, de
forma que o Projeto de Lei ng 1.029/96 seja apreciado em
último lugar. O requerimento é aprovado, Passa-se à 2? Fase
da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.058/96 no 2g turno com a Emenda ng 1.

Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência suspende a reunião. As 10h45min,
verifica-se a presença dos De putados Miguel Martini. Marcos
Helênio, Sebastião Helvécio, Romeu Queiroz, Paulo Piau e
Marcelo Gonçalves (substituindo 05 três últimos aos
Deputados Péricies Ferreira, Cléuber Carneiro e Alencar da
Silveira Júnior, por indicação oas Lideranças do PSDB, do
PFL e do PDT. respectivamente). Havendo número regimental, a
Presidência declara reaberta a reunião e. na seqüência dos
trabalhos, passa-se á apreciação do parecer sobre emendas ao
Projeto de Lei ng 1.029/96. Com a palavra, o Deputado Romeu
Queiroz emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
da Emenda ng 15. pela rejeição das Emendas ngs 16 a 18. e
apresenta Subemendas, que receberam o ng 1, ás Emendas ngs
1, 11 e 14. Submetido a discussão e votação, ê o parecer
aprovado. A seguir, passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia. Com
a palavra, o Deputado Marcos Helênio emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do Requerimento ng 1.879/96na
forma do Substitutivo ng 1. Submetido à votação, é o
substitutivo aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de dezembro oe 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Marcos Helênio - Sebastião

Helvécio - José Maria Barros.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 627/95

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a conservação das nascentes e o saneamento
dos cursos d'água e dos lagos de domínio estadual e dá
outras providências.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. que concluiu por sua
antijuridicidade. inconstitucional idade e ilegalidade. No
Plenário, o parecer foi rejeitado, sendo enviada a
proposição a esta Comissão para ser apreciada, nos termos
regimentais. Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao seu
mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em tela proíbe a descarga de qualquer tipo
de detrito que contribua para poluir as coleções hidricas e
estabelece que todo municipio, empresa ou cidadão somente
poderão canalizar ou descarregar esgotos em rios ou lagos se
estes forem tratados por tecnologia apropriada, de modo que
a água, após o tratamento, torne-se potável e sem nenhum
risco para a ictiofauna, o ser humano e os animais.
Estabelece, também, que a lei entre em vigor 360 dias após
sua publicação, prazo a partir do qual se aplicará a
proibição, sujeitando-se a multas ou ao cancelamento do
alvará de funcionamento, em caso de reincidência, a empresa.
estatal ou privada, que infringir a lei.
A matéria merece algumas considerações para melhor enfoque.
A legislação da União e do Estado exige licenciamento
ambiental, por órgão estadual, dos empreendimentos
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambierital
No que diz respeito aos recursos hidricos, a norma legal

estabeleceu um sistema de classificação e enquadramento das
águas, definindo, com base nos usos oreporiderantes, níveis
de qualidade a serem alcançados ou mantidos, ao longo do
tempo. A Deliberação Normativa ng 010. de 16/12/86. do
COPAM, estabelece as normas e os padrões para a qualidade
das águas estaduais e para o lançamento de efluentes nas
coleções d'água, definindo cinco classes: a especial e as de
ngs 1 a 4. Exemplificando, as águas da classe especial podem
ser destinadas ao abastecimento doméstico, sem prévia ou com
simples desinfecção. Para o mesmo uso. a classe 1 exige
tratamento simplificado, e as de nQs 2 e 3. tratamento
convencional. As águas da classe 2 poderiam servir para
recreação de contato primário ou para a irrigação de
hortaliças ou plantas frutíferas. Tais usos não seriam
adequados para as classes 3 e 4, por apresentarem,
progressivamente, maior turbidez e outras características
menos saudáveis. A grande maioria dos rios de nosso Estado
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ainda não foi cassificaca. Eles são considerados, até que
se faça a classificação, como cie nivel 2.
Deve-se atentar para que, estabelecida a classificação das

coleções hídricas. o seu aproveitamento nos diversos usos
não prejudique a qualidade para elas estabelecida.
Reportando-nos ao projeto em apreço, a potabilidade é urna

qualidade que supera em muito as condições encontradas nos
mananciais de superfície do Estado, na maioria situados na
classe 2. Ficaríamos, portanto, obrigados a tratar as águas
residuárias até a potabilidade para, em seguida, vertê-las
em mananciais de qualidade muito inferior.
Segundo rios foi informado em audiência pública realizada
nesta Comissão para discutir a matéria, o percentual do
volume de esgotos sanitários tratados no nível estadual é cie
aproximadamente 1%, e nos sistemas operados pela COPASA-MG,
2%. Além disso, poucos municípios possuem locais adequados à
disposição do lixo urbano. Tudo isso demonstra as
dificuldades para o legislador tratar dessa ouestão, tenao
em vista o Quadro geral de falta de recursos para a
implantação do tratamento de esgoto em todas as cidades e
para a destinação adequada dos residuos urbanos.
Por outro lado, sendo a legislação precisa quanto as

exigências de licenciamento ambiental de atividades e
empreendimentos potencialmente poluidores, devemos nos
balizar pela norma geral. Dessa forma, entendemos que as
obras de coleta, canalização, tratamento e destinação dos
esgotos sanitários constituem atividades integradas,
indissoluvelmente relacionadas, não se justificando usar o
instituto do licenciamento apenas para etapas
compartimentalizadas do projeto total. A importância da
licença repousa exatamente ria capacidade de, por meio dela,
se imporem medidas mitigadoras e minimizacioras dos impactos
previstos.
Estamos, portanto, acatando o projeto em análise, porém,
intrOduzinco. por meio de Substitutivo, algumas adaptações
mais consentâneas com a legislação em vigor.
Dessa forma. oueremos ressaltar alguns pontos do
substitutivo que ora apresentamos: sem prejuízo 00 que
dispõe a legislação federal, o lançamento de esgotos de
qualquer natureza em bacias receptoras superficiais somente
poderá ser efetuado dentro dos padrões permitidos de
efluentes especificados para cada local, em conformidade com
a classificação das coleções de água do Estado: sujeitam-se
ao licenciamento ambiental os projetos cie obras de
canalização de esgotos domésticos, hospitalares e
industriais, de coleta de águas pluviais e os que, de
qualquer forma, importem em descarga de resíduos sólidos.
gasosos ou líquidos que possam prejudicar a qualidade dos
cursos d'água; é vedada a concessão de licenciamento dos
projetos que não conterr.lem sistemas de tratamento; a
critério do COPAM, serão concedidos prazos às pessoas
físicas e juridicas, públicas ou privadas, em situação
irregular, para Que promovam a implantação de sistemas cie
coleta de acordo com o dsosto na l e i kessa medida leva em
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consideração as dificuldades financeiras dos municipios, já
apontadas anteriormente, e permite também concessão de prazo
à atividade particular para que possa atender às normas
ambientais).

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 627/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigi do

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre lançamento ce efluentes de esgoto e de águas
residuárias de qualquer natureza em cursos d'água e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O lançamento de esgotos e de águas residuárias de

qualquer natureza em bacias receptoras superficiais somente
poderá ser efetuado dentro dos padrões permitidos de
efluentes especificados para cada local, em conformidade com
a classificação das coleções de água do Estado de Minas
Gerais, sem prejuízo do que dis põe a legislação federal.
Parágrafo único - Quando o lançamento ocorrer em corpo

-. , água ainda não submetido a classificação, os padrões
físicos, químicos e biológicos dos efluentes deverão

obedecer aos limites definidos pelo órgão ambiental

competente do Estado.
Art. 2 - Sujeitam-se ao licenciamento ambiental os
projetos de obras de canalização de esgotos domésticos,
hospitalares e industriais, de coleta de águas pluviais e os
que, de qualquer forma, importem em descarga de resíduos
sólidos, gasosos ou líquidos que possam prejudicar a
qualidade dos cursos d'água.

lg - E vedada a concessão de licenciamento dos projetos
que não contemplem sistemas de tratamento.

- Para obras de drenagem oe águas pluviais, os
projetos deverão contemplar soluções tecnológicas que
possibilitem a retenção dos resíduos sólidos nos sistemas de
coleta a montante do ponto de lançamento das enxurradas na
bacia receptora.

3g - A granulometria da fração detrítica a ser retida de
conformidade com o parágrafo anterior será objeto de
deliberação normativa do COPAM.
Art. 3Q - A critério do COPAM, serão concedidos prazos às
pessoas fisicas e juridicas, públicas ou privadas, em
situação irregular. para que promovam a implantação de
sistemas de coleta de acordo com o disposto nesta lei.
Art. 4g - Na falta de rede pública d coletores de esgoto
em construções destinadas à habitação, a autoridade
sanitária competente indicará as medidas adequadas a serem
executadas pelos responsáveis.
Art. 5g - Aos infratores desta lei aplicam-se as
penalidades previstas na Lei ng 7.772, de 8 de setembro oe
1980. que dispõe sobre proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Iva José, Presidente e relator - Ronaldo Vasconcelios -

Wilson Trôpia,
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 828/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reversão de imóvel situado no Municipio de Senador
Fjrmino á Mitra Arquidiocesana de Mariana.
Após publicada, foi a proposição distribuioa às Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, ás auais compete apreciar a matéria, caaa uma
atendo-se aos linces de sua competência.
Em virtude ce requerimentos a p rovados em sessões plenárias,
apresentados pelo próprio autor do projeto, este está
sujeito a tramitação em regime de urgência. e sua apreciação
se realiza em reunião conjunta dos citados órgãos
colegiados.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição em análise constitui-se de
terreno urbano com área de 811,85m2 e respectiva
edificação, doado ao Estado pela Mitra Arquidiocesana de
Mariana em 7/4/65, onde até recentemente funcionava
estabelecimento de ensino estadual.
Dado o seu conteúdo, o projeto em causa enquadra-se na
norma contida no art. 61. XIV. da Constituição mineira.
segundo a qual cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção
do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência
do Estado. especificamente aquelas relacionadas com bens de
dominio público.
Quanto à legislação ordinária regente da espécie. cumpre-
nos invocar a Lei Federal flQ 8.666, de 21/6/93 - reproduzida
no âmbito estadual, no que não lhe for contrário, pela Lei
nQ 9.444. de 25/11/87 -, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública nas esferas
de poder da Ur 4 ão. dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.
Segundo o art. 17 daquela primeira lei, a alienação de bens
imóveis da administração pública dependerá de autorização
legislativa e estará subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado.
Quanto á abordagem do interesse público para se efetuar a
pretendida alienação, há de se esclarecer que, conforme
consta na Portaria ng 4/96 da 38a Superintendência Regional
de Ensino de Ubá, esta, no uso de suas atribuições e levando
em consideração o cisposto no art. 3 4 da Resolução do
Conselho Estadual de Educação ng 306/83. resolveu paralisar,
a partir de lg/2/96, as atividades da Escola Estadual Padre
Henrique Silvina Alves - exatamente a referida no inicio
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desta fundamentação -, sendo seus alunos transferidos para a
Escola Estadual Jacinto Trombert.
Em razão disso, a Mitra Arquidiocesana de Mariana postula
seja o imóvel retornado ao seu dominio para que a Paróquia
de Nossa Senhora da Conceição de Senador Firmino. a ela
subordinada, proceda a reformas do prédio e ali desenvolva
atividades de cunho social ou mesmo educacional.
Demonstrada a pertinência da proposição e esclarecida a

existência de interesse público para a concretização de seu
fim, cumpre-nos finalmente dizer que se faz necessário
apresentar substitutivo ao projeto com vistas a aprimorá-lo,
quer seja oferecendo texto que melhor se ada pta à boa
técnica legislativa, quer seja dirimindo erros materiais, ou
mesmo inovando normas com o objetivo de resguardar o
espirito q ue motiva a alienação.
Explicitando o substitutivo, destacamos trêsmedidas por
ele instituídas. A primeira diz respeito à mudança d
modalidade da alienação, visto que na escritura pública de
doação, lavrada pelo tabelião de l Q Oficio da Comarca de
Senador Firmino, não consta nenhuma cláusula resolutiva ou
mesmo quaisquer encargos quanto á destinação do imóvel.
Portanto, a forma de transferência de domínio que mais
apropriadamente se ajusta ao caso é, no nosso entender, a
doação. A outra providência se prende ao acréscimo de
parágrafo ao art. lg, estabelecendo a destinação a ser dada
ao imóvel. Por fim, houvemos por bem acrescentar artigo que
estabelece a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se.
transcorrido certo prazo, não lhe for dada a destinação
prevista na lei.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ

828/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir formalizado.
SUBSTITUTIVO No 1

Autoriza o Poder Executivo a doar á Mitra Arquidiocesana de
Mariana o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á Mitra
Arquidiocesana de Mariana o imóvel constituído de terreno
com área de 811.85m2 (oitocentos e onze virgula oitenta e
cinco metros quadrados) e respectiva edificação, situado na
Rua Sant'Ana, 72. no Município de Senador Firmino,

confrontando, pelo lado direito, com o adro da igreja
Matriz e, pelos fundos e pelo lado esquerdo, com
propriedades de Sydney Gal indo Ramos, Joaquim Simão Moreira
e Nolasco de Oliveira, conforme escritura pública de doação
lavrada em 7 de abril de 1965 pelo tabelião do lg Oficio da
Comarca de Senador Firmino.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se
ao desenvolvimento de atividades de caráter social ou
educacional
Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
Património do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
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anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 18 oe dezembro de 1966.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
José Braga - Durval Angelo - Simão Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Durval
Ãngelo, tem por esco po autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao patrimônio da Mitra Arquiiiiocesana de Mariana
imóvel que especifica, situado no Munici p io de Senador
F i rmino.
Em decorrência de aprovação de requerimentos em sessões
plenárias, formulados pelo autor da proposição, esta tramita
em regime de urgência, e sua apreciação se faz em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuida.
Nos termos regimentais, preliminarmente a matéria foi
apreciada Dela Comissão de Constituição e Justiça, que
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, o
qual, além de estabelecer a forma de doação como meio para
se efetuar a pretendida transferência de dominio, acrescenta
dispositivos revocatório e de destinação do imóvel e corrige
erros materiais.
Dando continuação aos trabalhos, cabe a esta Comissão,
agora, proceder ao exame do projeto e sobre ele emitir
parecer, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Consta nos autos do processo que o imóvel objeto da
proposição, um terreno urbano edificado no qual até
fevereiro do corrente ano funcionava uma unidade escolar da
rede estadual, foi doado ao Estado em 1965. por meio de
escritura pública.
Releva salientar que nesse documento não constam quaisquer

encargos para o aonatário, razão pela qual é perfeitamente
plausível que a alienação se faça sem torna para as partes.
vale dizer, sem acarretar des pesas tanto para o doador
quanto para o donatário.
Mesmo verificando que naverá redução do património do
Estado, há de se considerarem os relevantes beneficios de
caráter social que certamente advirão do acolhimento da
proposta, que, diga-se de passagem, vem ao encontro da
política de participação da comunidade no exercício dos
papéis tradicionalmente atribuídos privativamente ao Estado.

Conclusão
Em vista co exposto, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 828/96 no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1.
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Saia das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penr.a. relator -
Geraldo Rezende - Durval Angelo - Simão Pedro Toledo - José
Braga.
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PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.016/96

Reunião Conjunta das Comissões ae Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe altera a Lei nQ 6.763. de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Publicada no "Diário do Legislativo em 14/11/96, a
proposição tramita em regime de urgência, conforme
solicitação apresentada pelo autor, nos termos do art. 69 da
Constituição Estadual, e deve ser analisada em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuida, por força do
disposto no art. 220 do Regimento Interno.
Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame da
juridicidade. da constitucionalidade e da legalidade da
matéria.

Fundamentação
Na Mensagem nQ 148/96, que encaminha o projeto em exame, o
Governador do Estado dá como justificativa para a
apresentação da matéria a necessidade de que seja adaptada a
legislação estadual ás normas introduzidas pela Lei
Complementar Feceral ng 87. de 13/9/96. Que dispõe sobre o
Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.
A argumentação procede: ainda que sendo um imposto de
competência estadual, o ICMS, pelo lugar de destaque que
ocupa no sistema tributário e pelo alcance nacional de sua
incidência, mereceu do constituinte de 1988 um tratamento
especial. O i 2g ao art. 155 aa Constituição da República,
que trata especificamente desse imposto, é o mais detalhado
ae todos aoueles que integram o capitulo referente ao
Sistema Tributário Nacional. Nesse sentido. Ives Gandra
Martins, ao comentar os dispositivos constitucionais
relativos ao ICMS, assim se manifesta:
"Sendo um imposto nacional de competência dos Estados, com
implicações várias decorrentes do principio da não-
cumulatividade, à evidência, teria que possuir um regramento
supraordinário maior que dos outros impostos, a fim de
evitar conflitos desnecessários e violação à estabilidade do
sistema". (Martins, Ives Gandra e Bastos, Celso Ribeiro.
"Comentários à Constituição do Brasil". São Paulo: Saraiva,
1990, v. 6. t. 1, p. 486).
Da relevância do imposto para a ordem tributária nacional
decorre também a exigência constitucional de que lei
com

p
lementar estabeleça parâmetros nacionais para a sua

cobrança, especialmente no que se refere a: definição de
contribuintes; regras para substituição tributária; regime
de compensação ao imposto: local das operações; nipôteses ae
não-incidência; casos de manutenção de crédito, na hipótese
de remessa de mercadorias para outros Estados ou para O
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exterior; forma pela qual, mediante deliberação dos Estados,
serão concedidas e revogadas isenções. incentivos e
benefícios fiscais.
A exigência de lei complementar aparece, nos dizeres de
Ives Gandra Martins, como uma garantia da estabilidade do
sistema tributário e dos direitos do contribuinte. Por um
lado, impede-se que normas divergentes sejam elaboradas
pelas entidades federadas; por outro, assegura-se ao cidadão
a homogeneidade de tratamento em âmbito nacional.
Percebe-se, portanto, que as mudanças introduzidas pela Lei
Complementar flQ 87. de 1996, devem necessariamente
repercutir na legislação mineira. Dai a necessidade de
adaptação da Lei nQ 6.763. de 1975. conforme se pretende no
projeto em exame.
Trata-se de matéria cc competência estadual. Que deve ser

apreciada por esta Casa Legislativa, conforme dispõe o art.
61. III. da Carta mineira, e que não se enquadra nos casos
em que a iniciativa no processo legislativo é privativa de
Poderes ou órgãos, conforme dispõe o art. 66 cia Constituição
Estadual. Não se vislumbra, em exame preliminar. óbice á
tramitação da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.016/96.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente e relator - Arnaldo Penna -
Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho (voto
Contrário) - Ivair Nogueira - Antônio Genaro.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem np
148/96, altera a Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Cumpridas as formalidades regimentais e atribuído ao
projeto regime de urgência, foi a proposição distribuída
para reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto, cabendo-nos, agora, analisar a
matéria.

Fundamentação
A proposição em tela visa a acaptar a legislação tributária
do Estaco às normas recentemente introduzidas pela Lei
Complementar Feceral ng 87, de 13/9/96, a cnamaca Lei
Kandir. q ue regulamenta o ICMS, substituindo o então vigente
Convênio 1CM no 66. de 14/12/88. celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -. nos
termos do art. 38, 8g e 9Q, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Entre as principais alterações na sistemática de
recolhimento do ICMS instituídas pela Lei Kandir, podem ser
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mencionadas: a desoneração das exportações de mercadorias,
inclusive de produtos primários e de industrializados semi-
elaborados, que agora passam a contar com o beneficio fiscal
da não-incidência: a permissão de apropriação de crédito do
ICMS referente aos bens destinados ao ativo permanente, ao
uso ou consumo do estabelecimento; a definição detalhada ca
substituição tributária, que abrange os produtos
relacionados na Tabela E anexa à Lei nQ 6.763, tabela esta
que é reintroduzida com nova redação, assegurando ao
contribuinte substituído o direito à restituição do valor
anteriormente retido. se o fato gerador presumido não se
concretizar: e a inclusão das operações interestaduais com
petróleo e energia elétrica como fato gerador de ICMS.

Quando não destinados à comercialização ou à

industrialização.
Por força dessas importantes alterações no âmbito do ICMS,

é imperioso que o Estado promova urgentemente mudanças em
sua legislação, a fim de adequar as normas tributárias
estaduais ao dis posto na lei complementar federal.
Além das modificações que guardam r e l ação direta com a Lei
Complementar no 87. de 1996, cuida o projeto de lei em
apreço de exercer a faculdade prevista no art. 5g da
mencionada lei complementar, para o fim ae definir
amplamente a responsabilidade tributária, propondo nova
redação para o art. 21 da Lei ng 6.763. de 1975, que passa a
harmonizar-se com o disposto nos arts. 128 a 138 do Código
Tributário Nacional - CTN -. podendo ser destacada a
atribuição de responsabilidade subsidiária ao cctabilista
ou à empresa prestadora de serviço de contabil:cade, nos
casos em que ficar configurado dolo ou má-fé.
O projeto cuidou também de introduzir uma modificação Que
não tem fundamento na Lei Complementar flQ 87. de 1996,
exatamente no inciso XI do art. 7Q, sujeitando ao
recolhimento do ICMS a saída de bens objeto de arrendamento
mercantil. -

 relação  ao impacto da proposição na receita estadual
importa salientar que somente com a desoneração das
exportações dos produtos semi-elaborados e dos produtos
primários são estimadas em 5.6% as perdas na receita do 1CMS
do Estado . devendo ser consideradas ainda as perdas no
presente exercício e nos exercícios seguintes, resultantes
do aproveitamento de créditos de ICMS nas aquisições de
máquinas e equipamentos para uso e consumo das empresas,
inclusive energia elétrica usada ou consumida no

estabelecimento.
No entanto, nos termos do art. 31 e no anexo da Lei
Complementar nQ 87. de 1996. o Estado de Minas Gerais, a
partir do exercício financeiro de 1996, já está sendo
ressarcido em dinheiro, o que poderá ser feito também em
títulos, que deverão ser utilizados para pagamento de
dividas junto à União.
Os valores a serem repassados terão um limite máximo igual
às perdas observadas em cada Estado, e os repasses para o
exercício de 1996 têm como referência as perdas de receita.
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tornando-se por base a arrecadação de ICMS efetivamente
realizada entre o periodo de junho de 1995 a junho de 1996,
acrescidas, nesse primeiro ano, de um fator de ampliação
equivalente a 3%, e de 2% por ano nos dois anos
subseqüentes, perfazendo no segundo ano 5.06% e, no terceiro
ano. 7,16%. cumulativamente.
Em 1996 e 1997 o teto máximo a ser repassado para Minas
Gerais é de R$432.900.000.00 e, para os exercicios
financeiros ae 1998 em diante, está previsto para Manas
Gerais o equivalente a R$509.550.000.00,
A pa r tir de 1999, inicia-se um periodo de transição, em que
os repasses pela União aos Estados serão reduzidos
gradativamente a cada ano para 90%. 77.5%, 62,5% e 44.5%,
até o ano 2002.
No caso dos Estados que tiveram perdas superiores a 10% de
sua arrecadação do ICMS, como é o caso de Minas Gerais, o
prazo de repasse será estendido na proporção de mais um ano
além de 2002 a cada acréscimo de 2% de suas perdas, até o
limite total de 16%. Correspondendo ao prazo máximo ae 10
anos, findo no ano de 2006.
Quanto ã cláusula de vigência prevista no art. 6Q do
projeto. importa esclarecer q ue a Lei Comp lementar rrg 87 foi
publicada em 16/9/96, passando algumas de suas normas a
vigorar a partir desta data, e outras, 45 dias após, ou
seja, a partir de lg/11/96, dai porque é conveniente que a
legislação estadual esteja adequada a partir de lQ de
novembro, possibilitando ao Estado melhor operacionalidade
tributária e resguardando o interesse público.
Entendemos que, no caso, não se pode falar na vedação

constitucional da irretroatividade da lei tributária, uma
vez que não se está exigindo tributos sobre fatos
pretéritos, porquanto as nipóteses de incidência agora
agasalradas no texto da legislação tributária estadual já
vinham sendo praticadas por força dos Convénios ngs 105/92 e
112/93, celebrados no CONFAZ, que tratam da substituição
tributária nas operações com produtos combustiveis e
lubrificantes.
Por outro lado, a retroatividade, colocada na cláusula de

vigência como exceção, é recomendável em face dos beneficios
de aproveitamento de créditos do ICMS instituidos em favor
dos contribuintes.
Este relator entende que devem ser acolhidas neste parecer

as Emendas ngs 1 e 2. encaminhadas pelo Governador do Estado
Dor meio da Mensagem nQ 495/96, visanao a :ransormar em
parágrafo único o lQ da nova redação proposta para o art.
23 da Lei flQ 6.763, de 1975, bem como dando nova redação ao
5Q do art. 32 da citada lei, na forma proposta pelo art.

l Q do projeto, que trata ao estorno dos créditos do imposto
na alienação dos bens do ativo permanente do contribuinte.
Por outro lado, a Emenda ng 3 altera a cláusula revocatõria

constante no art. '?Q do projeto, de modo a incluir entre os
dispositivos expressamente revogados na Lei np 6.763, de
1975. o inciso XV do art. 7g, que trata de não-incidência do
ICMS na prestação de serviços oe televisão e radiodifusão
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sonora, benefício fiscal já contemplado no item 94 do Anexo
do Regulamento do ICMS-96 por força do Convênio ICMS ng 21.
de 28/3/89, bem como o 3Q do art. 33, uma vez que essa
norma já se encontra expressa na alínea 'P" do inciso 1 do
ip do mesmo artigo, com as alterações determinadas pela Lei
Complementar np 87, evitando-se assim repetição indevida no
texto legal.
Em função da expressa revogação do 3Q do art. 33, faz-se
necessária a adequação do 4Q do citado art. 33, com a
correta remissão ao dispositivo a que se refere, dai porque
apresentamos a Emenda flQ 4.
A Emenda ng 5, ora apresentada, visa a substituir expressão
no item 5 do parágrafo único do art. 21, adequando-o á forma
correta da operacionalidade tributária.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei np 1.016/96 no lQ turno, com as Emendas ns
1 a 5, que apresentamos a seguir.

EMENDA NQ 1
Transforme-se em parágrafo único o 1Q do art. 23 da Lei
ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a r edação dada pelo
art. lg do projeto de lei.

EMENDA Ng 2
Dê-se ao texto do art. lp referente ao 5Q do art. 32 da
Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, a seguinte redação:
"Art. 32 - ...................................
5g - Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se

bem cio ativo permanente aquele imobilizado pelo prazo mínimo
cie 12 (doze) meses e a pós o uso normal a que era
uest macio.".

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7g- Revogam-se as disposições em contrário.

especialmente os incisos XV do art. 7p e III do art. 12 e os
ff 2Q do art. 23 e 3p do art. 33 cia Lei no 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.".

EMENDA No 4
Dê-se ao texto do art. 1 Q referente ao f 4Q do art. 33 da

Lei flQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a seguinte redação:
Art. 33 - ...............
f 4Q - O disposto na alínea "' do inciso 1 do 1Q deste
artigo não se aplica ás mercadorias recebidas de outra
unidade da Federação e mantidas neste Estado em regime de
depósito.'

EMENDA No 5
Substitua-se no texto do art. 2 referente ao item 5 do
parágrafo único co art. 21 da Lei ng 6.763. cie 26 de
dezembro cie 1975. a expressão " caso em que era concedido ao
responsável subsidiário" por ' caso em que será concedido ao
responsável subsidiário".
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Romeu Queiroz. relator -
Leonidio Bouças - Ivair Nogueira - Geraldo Rezende -
Péricles Ferreira - Gilmar Machado (voto contrário) - Miguel
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PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 828/96
Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ãngelo, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter ao patrimônio da Mitra Arquidiocesana de
Mariana imóvel constituído de terreno edificaco urbano
localizado no Município de Senador Firmino.
Aprovada no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, retorna a proposição a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2g
turno,
Em cumprimento ao disposto no art. 196. f lg. do Regimento
Interno, apresentamos ao final deste parecer a redação do
vencido.

Fundamentação
O imóvel que se pretende alienar foi doado ao Estado pela
Mitra Arquidiocesana de Mariana por instrumento público
datado de 7/4/65. no qual não se fez constar cláusula
estipulando encargo de qualquer natureza ao donatário.
Até a cata de 1g/2/96. funcionava no local uma unidade

escolar da rede estadual, cujo encerramento das atividades
foi motivado pela transferência aos alunos para outro
estabelecimento de ensino.
Agora, a entidade religiosa pretende reaver o domínio do
imóvel a fim de utilizá-lo para desenvolver atividades de
cunho social ou educacional.
Quanto á avaliação do impacto financeiro decorrente da
aprovação do projeto de lei em exame, temos a dizer que a
doação se fará sem torna para as partes, não havendo,
portanto, geração de des pesas para o erário público
estadual
Além do mais, julgamos que os benefícios sociais

decorrentes da alienação justificam plenamente a redução do
patrimônio do Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 828/96 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 12 de dezemp ro de 1996,
Geraldo Rezenoe. Presicerte - Marcos Helénio. relator -
Sebastião Helvécio - Põrices erreira.

Redaç ão do Vencido no lg Turno*
PROJETO DE LEI No 828/96

* - A redação do vencido no lg turno do Projeto de Lei ng
828/96 é idêntica à redação final Co referido projeto.
publicada nesta edição.
PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 6 A 13 AO PROJETO DE LEI No

1.016/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe altera a Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a
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legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
O projeto recebeu parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, e a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinou por sua aprovação com as Emendas ngs 1 a
S.
Na fase de discussão no 1Q turno, foram apresentadas, no
Plenário, as Emendas ngs 6 a 13, que em seguida foram
encaminhadas a esta Comissão para receberem parecer.

Fundamentação
A Emenda nQ 6. do Deputado Ivair Nogueira, está sendo

acolhida por este relator na forma da Subemenda nQ 1.
Em relação à hipótese de assegurar a restituição ao
contribuinte, na modalidade de crédito do imposto pago
antecipadamente em razão ca substituição tributâria, caso se
comprove que, na operação final com mercadoria ou serviço,
ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à
presumida, entende este relator que a matéria deve ser
tratada em regulamento, em função da operacionalidade da
substituição tributária com diversas mercadorias, dai porque
acolhemos a Emenda ng 6 na forma da Subemenda ng 1.
A Emenda nQ 7, do Deputado Anderson Adauto, restringe as
hipóteses de configuração do valor devido a titulo de
imposto, ao considerar apenas a atividade-fim, sendo certo
que a redação dada ao art. 29 da Lei nQ 6.763 pelo art. l
do projeto é mais abrangente e aumenta a operacionalidade,
uma vez que a exclusividade para a atividade-fim exigiria do
aparato fiscalizador da Receita Estadual a adoção de
sistemática impraticável, sobretudo para definir que
prestações de serviços de comunicação não foram utilizadas
na atividade-fim. Diante disso, não acolhemos a emenda.
De autoria do Deputado Hely Tarqüinio. a Emenda np 8

acrescenta parágrafo ao art. 28 da Lei ng 6.763. na redação
dada pelo art. lg do projeto, permitindo ao avicultor a
opção pelo crédito de importância equivalente â aplicação de
5% (cinco por cento) do valor de suas operações de saída,
medida essa já adotada pelo Estado de São Paulo por meio do
Decreto nQ 41.369, de 1996. Este relator acolhe a emenda por
entender que ela traz para Minas o tratamento fiscal dado â
avicultura pelo Estado de São Paulo, incentivando dessa
forma a produção mineira.
A Emenda nQ 9, do Deputado Leonidio Bouças, permite, nos
casos de restituição de crédito de ICMS, que o Poder
Executivo conceda regime especial de tributação,
estabelecendo forma diversa de ressarcimento. Como a emenda
beneficia o contribuinte do imposto, deve ser acolhida.
As Emendas nps 10, 11 e 12, do Deputado Leonidio Bouças.
tratam de hipóteses de substituição tributária não previstas
na Lei Complementar ng 87, de 1996, que, em seu art. 9g.
remete tais assuntos para celebração de termo de convênio
entre os Estados. Assim, a equiparação dos atacadistas e dos
distribuidores á indústria para fins de substituição
tributária, segundo o disposto no art. 155, f 2. XII, 'b,
da Constituição Federal, somente pode ser tratada em lei
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complementar federal. Ademais, o objetivo cia emenda em
relação ao ti-atamento fiscal dado aos atacadistas já está
parcialmente contemplado pela Emenda ng 9. Que está sendo
acolhida por este relator.
A Emenda nQ 13, do Deputado Leonidio Souças, visa a
aperfeiçoar o texto do projeto, reunindo no í 12 do art. 22
da ie a ser alterada, com a redação dada pelo art. 2g do
projeto, as disposições então contidas nos 12 e 13, visto
Que a Emenda ng 9 estabelece nova hipótese, benéfica para o
contribui nt e.
Este relator acolhe, pois, a Emenda ng 13.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação das
Emendas ngs 8, 9 e 13; pela aprovação da Emenda ng 6 na
forma da Subemenda ng 1: e pela rejeição das Emendas ngs 6
7 e 10 a 12, apresentadas em Plenário ao Projeto ce Lei no
1.016/96.

SUBEMENDA NQ 1 Â EMENDA No 6
Acrescente-se a seguinte alínea "a" 11 00 art. 22 da
Lei nQ 6.763, de 26/12/75. a Que se refere o art. ig do
projeto:
"Art. 22 - ....................................

11	-	........................................
a) 0 disposto neste parágrafo também se aplica caso se

comprove Que, na operação final com mercadoria ou serviço,
nas condições estabelecidas em regulamento, configure-se
obrigação tributária inferior á presumida".
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, presidente - Péricles Ferreira. relato r -

Glmar Machado (voto contra-3' - Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

19/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 19/96. do Governador do
Estado, Que revoga o art. 21 da Lei Complementar ng 37. de
18/1/95, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de municipios, foi aprovado no 2Q turno,
com a Emenda ng 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéra a forma adequada,
nos termos do art. 270. ic. co Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se aa' á pro posição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 19/96
Revoga o art. 21 da Lei Complementar no 37. de 18 de

janeiro de 1995. que dispõe sobre a criação, a incorporação,
a fusão e o desmembramento de municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar. 1Q - Fica revogado o art. 21 da Lei Complementar no
37. Ce 18 de janeiro de 1995, a fim de permitir o
estabelecimento de indice especial de participação dos
municí

p
ios emancipados pelas Leis ngs 12.030. de 21 de

dezembro cc 1995. e 12.050, de 29 de dezembro de 1995, nas
parcelas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação

E
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de Mercadorias e sopre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - a
serem repassadas, nos exercicios de 1997 e 1996, a esses
municipioS.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 388/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 388/95. de autoria do Deputado Almir
Cardoso, que cria o Programa Mineiro de Incentivo á Pecuária
de Leite - Pró-Leite - e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas flQS 1 e 2 ao vencido no
1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 388/95
Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à

Pecuária de Leite - Pró-Leite.
Art. 2 - São objetivos do Pró-Leite:
- aumentar a produção de leite e a produtividade do

setor;
II - garantir a oferta estável de leite e derivados;
III - assegurar a Qualidade do produto oferecido ao

consumidor;
IV - estimular o aumento da competitividade no setor;
V - incentivar a cooperação entre os produtores:
VI - incentiva r a captação de recursos para atendimento aos
produtores que deles necessitem, identificados no âmbito do
programa;
VII - assegurar. na produção e na comercialização de
produtos lácteos originários de caprinos e ovinos. bem como
dos derivados da soja, a adoção de critérios adequados, que
atendam às suas especificidades;
VIII - divulgar permanentemente a importância do consumo do
leite para a saúde humana.
Art. 3 - Cabe ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Pró-Leite:
- cadastrar as unidades de produção e de industrialização

de leite, com vistas ao controle sanitário:
II - desenvolver pesquisas q ue visem a melrorar a qualidade

genética dos rebanhos, os niveis de manejo alimentar e
sanitário, bem como a qual ioaae do leite e seus derivados;
III - implantar mecanismos de prevenção e controle
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Dermanentes de doenças que ponham em risco a qualidade dos
rebanhos e comprometam a sua produtividade ou a saúde oos
consumidores;
IV - fornecer orientação técnica e gerencial aos

produtores, às cooperativas e às demais entidades
associativas, levando em consideração os aspectos de
racionalização dos sistemas de produção:
V - manter sistema de informações de mercado, relacionadas.
entre outros assuntos, com os custos de produção, os preços
do leite nas principais regiões produtoras, os estoques de
derivados lácteos e as estimativas de produção e de consumo.
De forma a subsidiar o planejamento das atividades do setor
leiteiro;
VI - celebrar convênios com entidades de direito público ou
privado, com o fim de facilitar a consecução dos objetivos
do programa;
VII - desenvolver ações que propiciem a melhoria da
Qualidade e da imagem dos produtos lácteos mineiros, em
especial dos queijos e demais derivados, e emitir
certificados de qualidade.

lg - Os setores de produção, industrialização e
comercialização do leite e seus derivados terão sua
participação assegurada, por meio de decreto, no
planejamento e na execução das ações e medidas previstas
neste artigo.

2p - A orientação técnica e gerencial de que trata o
inciso IV deste artigo será fornecida de forma prioritária e
gratuita aos pequenos produtores.
Art. 4Q - O Poder Executivo garantirá o fornecimento de
leite beneficiado, fluido e pasteurizado às escolas
públicas, com vistas ao atendimento às comunidades
estudantis carentes, observadas as peculiaricades locais.
Art. 5g - O Poder Executivo consignará. na  lei orçamentária
anual. dotações suficientes para a imp lementação cas ações
previstas nesta lei.
Art. 6o - Esta lei será regulamentada no prazo oe 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. / - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1, da
Constituição do Estado.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Branaão. relatora -
Ivair Nogueira. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 537/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei np 537/95. de autoria do Deputado Paulo
Piau, que cria o Programa Estadual de Conservação cia Agua,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
o nos termos do art. 270, ip. do Regimento Interno.

Assim senco, opinamos  se dar á pr000sição a seguinte
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redação final. Que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 537/95

Cria o Programa Estadual de Conservação da Agua.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica instituído o Programa Estadual de

Conservação da Agua, com o objetivo de proteger e preservar
os recursos naturais das bacias hidrográficas sujeitas a
exploração com a finalidade de abastecimento público ou de
geração de energia elétrica.
Art. 2Q - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, as empresas concessionárias de serviços de
abastecimento de água e de geração de energia elétrica.
públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção
e na preservação ambiental aa bacia hidrográfica em que
ocorrer a exploração, o equivalente a. no minirno, 0.5% (meio
por cento) do valor total da receita operacional ali apurada
no exercício anterior ao do investimento.
Parágrafo único - Do montante de recursos financeiros a ser

aplicado na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um terço)
será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo
dos cursos de água. nos trechos intensamente degradados por
atividades antrõpicas.
Art. 3Q - O descumprimentO do disposto nesta lei sujeita o
infrator ás penalidades previstas nos arts. 26 e 27 da Lei
nç 11.504, de 20 de junho de 1994.
Art. 4g - O Poder Executivo indicará o órgão ou a entidade
responsável pela fiscalização do cumprimento do disposto
nesta lei.
Art. 5 - A empresa concessionária de serviço de
abastecimento de água e de energia elétrica na data de
publicação desta lei disporá de 180 (cento e oitenta) dias
para realizar as adaptações necessárias ao seu cumprimento.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
José Maria Sarros. Presidente - Elbe Brandão. relatora -
Ivair Nogueira. -

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 731/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 731/96, de autoria do Deputado Migue)
Martini, que determina o pagamento. pelo Estado, das
despesas com o exame do ácido desoxirribonucléico - DNA
para investigação de paternidade nos casos que especifica.
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de aue, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, £ lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 731/96
Determina o pagamento, pelo Estaao, c--as despesas com O
exame do àciac desoxirriboriucléicO - 0N.	-.	para
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investigação de paternidade nos casos que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O Estado arcará com os custos relativos à
realização do exame do ácido desoxirribonucléico - DNA -
para a investigação de paternidade nos processos judiciais
em que o investigante for reconhecidamente pobre, nos termos
da legislação em vigor.
Parágrafo único - O beneficio de que trata este artigo
restringe-se ao exame realizado em sangue periférico
retirado do trio composto pela mãe, pelo filho e pelo
Su posto pai, excluidas as demais modalidades de exame para
investigação de paternidade.
Art. 2g - A aplicação do disposto nesta lei se fará de modo
progressivo, estando condicionada à disponibilidace
orçamentária e á capacidade financeira ao Estado.
Art. 3g - As des pesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de recursos originários de cotação
orçamentária consignada ao órgão estadual responsável pelas
ações de investigação de paternidade e de Outras fontes.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Mar'a Barros, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 828/96
Com ssão ce Redação

O Projeto de Lei n 828/96, ce autoria Co DeputadoDurva
Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra
Arquidiocesana de Mariana o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acoroo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 828/96
Autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra Ar p uidiocesana õe

Mariana o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á Mitra

Arquidiocesana de Mariana imóvel constituido de terreno com
área de 811,85m2 (oitocentos e onze metros quadrados e
oitenta e cinco decimetros quadrados) e respectiva
edificação, situado na Rua San-,'Ana, 72, no Municipio ce
Senador Firmino, confrontando, pelo lado direito, com o adro
da Igreja Matriz e, pelos fundos e pelo lado esquerdo, com
terrenos de propriedade de Sydney Galindo Ramos. Joaquim
Simão Moreira e Nolasco de Oliveira, conforme escritura
pública de doação lavrada, em 7 de abril de 1995. pelo
tabelião do lQ Oficio da Comarca ae Senador Firmino.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se
ao desenvolvimento de at i vc2ces de caráter social ou
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educacional.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver Sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 841/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 841/96, de autoria do Deputado Marco
Rêgis, que assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do
exame para diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina
e dá outras providências, foi aprovado no 20 turno, na forma
do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 1g, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 841/96
Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame
para diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do

exame para diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina
em recém-nascidos.
Parágrafo único - A colheita do sangue para a realização do
exame será efetuada simultaneamente á do material para a
realização da triagem metabólica para diagnóstico d
fenilcetonúria e do hipotlreoidismo congênito - "exame do
pezinho" -. de que trata a Lei nQ 11.619, de 4 de Outubro de
1994.
Art. 2Q - O Poder Executivo divulgará informações sobre a
importãncia, a forma e os locais de realização do exame de
que trata esta lei e sobre os procedimentos a serem adotados
no acompanhamento de portadores da deficiência de alfa-1-
ant i t ri ps i na.
Parágrafo único - Para a execução do disposto no "caput"
deste artigo, poderá ser criado, no âmbito do Sistema único
de Saúde - SUS -. o Centro de Referência de Deficiência de
Alfa-1-ant itripsina.
Art. 3Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
sua publicação.
Art. 4g - As des pesas com a execução desta lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 873/96
Comissão ae Redação

O Projeto ae Lei ng 873/96, ae autoria ao Deoutaao Geraldo
Rezende, que institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo, foi aprovado no 2Q turno, na forma co vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 873/96
Institui o Programa Emergencial oe Combate ao

Analfabetismo.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituido o Programa Emergencial de Combate

ao Analfabetismo, em cumprimento ao dis posto no art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, com o objetivo de promover a
alfabetização de jovens e adultos.
Art. 2g - O Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo reger-se-á pelos principios da gratuidade e da
universalização do atendimento.
Art. 3g - Na implantação do Programa de que trata esta lei,

serão observados:
- a participação da comunidade na busca de soluções, na

formulação oe estratégias, na avaliação dos resultados e na
fiscalização do emprego aos recursos a ele oes -"aaos:
II - a participação das universidades estadua e. mediante

convênio, das universidades federais e de outras
instituições de ensino superior localizadas no Estado:
III - a celebração de convênios com associações
filantrópicas e confessionais e com outras entidades
interessadas. públicas ou privadas:
IV - o aproveitamento de espaços fisicos disponiveis nos

setores público e privado:
V - a realização de campanhas de divulgação, veiculadas
pelas emissoras de rádio e televisão do Estado.
Parágrafo único - A implantação do 0 rograma se dará
prioritariamente nas regiões com maiores indices de
analfabetismo.
Art. 4g - Os recursos para a execução do Programa serão
previstos no orçamento do Estado, conforme a disposição
constitucional referida no art. ip desta lei.
Parágrafo único - Poderão ser destinados ao Programa
recursos de outras fontes indicadas pelo Governo do Estado.
bem como contribuições e doações da iniciativa privada.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
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Art. 6g - O Programa instituído por esta lei terá a duração
de 2 (dois) anos contados a partir de janeiro de 1997.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. BQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
José Maria Barros, Presciente - Ivai r Nogueira, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 992/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 992/96, do Deputado Dilzon Meio. Que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de E1Ói Mendes -, com sede no
Município de Elôi Mendes, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está ae acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 992/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Elói Mendes -, com sede no
Município de Elõi Mencies.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Elói Mendes -.
com sede no Município de Elói Mendes.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.048/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.048/96. do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel que
especifica, localizado no Município de Inhapim, foi aprovado
nos turnos regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg. ao Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se da á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.048/96
Autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel que
especifica, localizado no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel de propriedade do Banco do Brasil S.A., situado no
Munic'oio de Inhapim, na Rua Cel . Antônio Fernandes, flQ 43,
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constituido de terreno com área de 1.008rn2 (mil e oito
metros quadrados) e do prédio de 2 (dois) pavimentos nele
edificado, com área construída de 753,38m2 (setecentos e
cinquenta e três metros quadrados e trinta e oito decimetros
quadrados), registrado o terreno sob o ng 15.114, a fls. 183
do livro 3-E, em 7 de janeiro de 1969. no Cartório de
Imóveis Manoel Chagas Lopes, da Comarca de Inhapim.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se á instalação do Fórum da Comarca de Inhapim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data ae sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezemoro ae 1996.
José Maria Barros, Presidente - Ivair Noqueira, relator -

Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 159a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patris
- e Wanderley Avi Ia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Atas - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Durval Angelo: deferimento:
discurso do Deputado Gilmar Machado - Suspensão e reabertura
da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Vot ação , em lQ
turno, do Projeto de Lei flQ 1.025/96; discursos aos
Deputados Durval Angelo, Gilmar Machado e Geraldo Rezende;
requerimento do Deputado Péricles Ferreira: deferimento:
votação do projeto, salvo emendas e des

t
aque; aprovação:

votação das emendas com parecer pela aprovação: aprovação:
votação das emendas com parecer pela rejeição: rejeição:
votação da Emenda ng 1; rejeição - Discussão, em 2g turno.
do Projeto de Lei Como l ernentar nQ 19/96; aprovação com a
Emenda flQ 1 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rémolo Áloise - Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Ciêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista oe
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz António Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Scriettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária. para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária. procede à
leitura aas atas cas duas reuniões anteriores, que são
aprovadas ser restrições.
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29 PARTE (ORDEM DO DIA)

O Sr. Presidente - Nos termos ao edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 Parte aa reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo,
Líder do PT. em que solicita a palavra, com base no art. 71
do Regimento Interno, para, nos termos de seu parágrafo
único, transferi-Ia ao Deputado Gilmar Machado. A
Presidênc

i
a defere o requerimento e fixa para o orador o

prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
Sras Deputaaas. pessoas p resentes nas galerias, imprensa,
ao lermos os jornais, em especial o "Estado de Minas", vemos
uma matéria em que o ex-Governador ao Estado. Dr. Hélio
Garcia, coloca que há necessidade da instalação imediata de
uma comissão parlamentar de inquérito nesta Casa para apurar
a situação do sistema financeiro e, em particular, do BEMGE.
Coloca também que eu e o Deputado Durval Angelo estávamos
levantando suspeitas a respeito de sua administração, no
Governo passado, em relação à situação dos Bancos.
Queremos dizer que quem levantou suspeitas sobre
empréstimos duvidosos, no segundo semestre de 1994. foi,
exatamente, o atual Presidente do BEMGE e ex-Secretário
Adjunto da Fazenda, Sr. José Afonso Bicalho. Na sua
exposição, durante reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ele fez questão de reforçar Que
não poderia nos fornecer a lista dos devedores do Banco, em
virtude do sigilo bancário, mas que os empréstimos duvidosos
foram realizados, principalmente, no segundo semestre de
1994. coincidentemente, na época das eleições para o Governo
do Estado.
Então, quem fez a colocação e levantou dúvidas foi o
Presidente do BEMGE. Por isso, também ficamos com dúvidas.
Se ele disse que os créditos duvidosos ocorreram,
principalmente, no período citado, o que poderíamos
imaginar? E continuamos sem entender, sem saber o que
aconteceu, porque não estamos tendo acesso às listas.
Portanto, não podemos, aqui, votar a privatização com essas
dúvidas: não podemos, aqui, votar o Projeto de Lei n
1.039/96, de renegociação da divida com o BEMGE. com  essa
dúvida.
E ainda mais: quando o ex-Governador, Dr. Hélio Garcia, vem

e diz que é preciso apurar, que ele quer que se instale uma
CPI, gostaríamos de saber como os Deputados da base do ex-
Governador vão se posicionar. O ex-Governador diz que quer
uma CPI a respeito da situação do BEMGE, para mostrar que,
no seu Governo, não houve nada. Mas quem está jogando
suspeitas sobre ele, na verdade, são os representantes do
atual Governo: os Secretários, os Secretários Adjuntos e
Presidentes de Bancos do atual Governo.
O Que nos resta fazer? Sim, queremos a abertura da CPI.
inclusive oara ver, de fato, de Queri é a responsabilidade.
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Não temos medo de CPI. Já que o pedido foi feito pelo ex-
Governador, queremos ver como vai ser o comportamento dos
Deputados de sua base, do chamado grupo helista da Casa.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte)* - Só gostaria, nobre

colega Deputado Gilmar Machado, de dizer que essa discussão
teve um mérito enorme, pois fez com que o ex-Governador, na
muda há quase dois anos, sem falar, emitisse opinião
política, entrasse no debate politico. Mas ele está entrando
um pouco atrasado.
Ele deveria ter entrado nessa discussão há um ano e meio,

quando houve a denúncia de que a Secretaria da E d ucação tem
um inchaço de mais de 32 mil servidores. Ele é o Governo
anterior. Quem fez essa denúncia, aliás, foram seus ex-
auxiliares. Quem tem ex-auxiliares e ex-amigos como ele não
precisa de inimigos.
Depois, houve a questão da dívida do IPSEMG. O Governo
atual se esquivou, dizendo que a responsabilidade era do
anterior, que foi o Governo Hélio Garcia. Ele também perdeu
a oportunidade de entrar no debate, na questão do IPSEMG. E
mais ainda: quando ex-auxiliares lançaram outro candidato a
Governador que não ele próprio, também nesse momento ele
perdeu uma boa oportunidade para entrar no debate.
Apenas queria dizer o seguinte: fomos citados e vamos falar

em coletiva á imprensa, às 16 horas, sobre essa questão.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 30 minutos, para aguardar que sejam preenchidos os
pressupostos regimentais necessários à apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrüs) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.

Paav r as do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da reunião o Projeto de Lei nQ 1.039/96, por não estarem
preenchidos os pressupostos regimentais para sua apreciação.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.025/96, do
Governador do Estado, que altera a Lei nQ 12.040, de
28/12/75. que dispõe sobre a distribuição cia parcela da
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
municípios. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por
sua aprovação com a Emenda flQ 1, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda nQ 2. que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Fiscalização Financeira, que
opina pela aprovação das Emendas ngs 13, 15 e 16, das
Emendas ngs 2, 10 e 14 na forma das subemendas que receberam
o nQ 1 e das Emendas ns 17 a 23, que apresenta, e pela
rejeição das Emendas ngs 3 a 9. 11 e 12. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, distinta galeria, a Bancada do PT tomou, desde o
Drlmeirc momento, uma posição contrária à forma com que o
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Projeto de Lei flQ 1.025/96 estava sendo encaminhado a esta
Casa. Primeiro, por ser um projeto que não nos dava mais que
três semanas para votá-lo em Plenário - o Que é um absurdo.
O Governo trabalha meses na matéria e quer, agora, que esta
Casa vote-o em semanas. Isso é um grande autoritarismo. Está
na hora de que r ermos nos reafirmar como Poder, exigirmos
res peito e não cedermos ao prazo solicitado para votarmos
projetos dessa envergadura, que tratam de reforma
administrativa e tributária, já no apagar das luzes, no
inicio do recesso administrativo.
Acho que, se fizermos, daqui para a frente, dessa nova
forma, o Governo passará a discutir melhor com esta Casa,
que não pode, enquanto Poder, ter um mero papel
homologatório das ações do Executivo.
Já vivemos essa situação no ano passado, quando estava no

meu primeiro ano como Deputado. Estamos vivendo o mesmo.
agora, neste segundo ano.
Não é um procedimento correto. Quem acaba, de fato.
legislando, é o Poder Executivo. Não é á toa que 90% das
matérias legislativas, aprovadas nesta Casa, são de origem
do Executivo, enquanto que as 10% restantes, dos Deputados.
Uma parcela significativa trata de questões que não são
fundamentais para o Poder Legislativo, como títulos de
utilidade pública, nomes de prédios públicos e outras coisas
por ai.
Pois bem, o Governo, que teve a oportunidade de encaminhar
Má um ano - pois há um ano os municípios já estavam
emancipados - tal matéria para esta Casa, optou para tratar
com desrespeito o Poder Legislativo e encaminhá-la três
semanas antes do recesso. E não é só isso. Tínhamos criticas
em relação ao processo. Duas eram fundamentais: primeiro, a
que diz respeito a um acordo firmado na tramitação da Lei n
12.040 do ano passado, de que, durante dois anos, o referido
instrumento legal não sofreria mudanças. E. o Governo já
vinha modificando a cota minima, aumentando-a, porque no ano
Que vem seria de 4.6 e mudaria para 6.21. Também é um
desrespeito ao município esse tratamento dado pelo Governo,
uma vez que as cidades pequenas deveriam receber uma parcela
maior de recursos.
E um engano. Srs. Deputados, porque também as cidades de
porte médio acabam sendo atração de problema: não só têm
arrecadação alta, mas acabam atraindo problemas por causa do
fluxo migratório. na área de saúde. na área çie educação das
pequenas cidades. Então, elas devem ter um tratamento
diferenciaco, sim, no sentido de que possam, enquanto
cidades-põlo, distribuir serviços sociais ás populações
carentes Que vão para suas fronteiras. Negociamos com o
Governo; discutimos, dizendo cue esse aumento seria
realmente insustentável para as cidades de porte médio e
para as grandes cidades.
A outra questão era uma emenda do Governo, que impunha aos

municípios o programa de saúde da família. determinando 50%
da aliquota respectiva da área da saúde, q ue, em 1999, seria
ce 2%. Dessa forma, os municipos estariam obrigados a rezar
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a cartilha determinada pelo Governo estadual. Mas temos
municípios importantes, como Belo Horizonte, Betim e
Ipatinga. Que não adotam o programa de saúde de família,
pois têm programas arrojados na área de atendimento às
famílias.
Betim, por exemplo, construiu, por R$15.000.000.00,
gastando apenas R$1.000.000.00 do Governo Federal, um
hospital com 313 leitos. E gasta por mês, neste hospital.
R$1.000.000,00, sendo que apenas R$200.000.00 são cobertos
pelo SUS. Esse é um grande investimento na área da saúde.
que está desafogando o Hospital João XXIII e outros centros
de atendimento da Capital.
Para concluir. Sr. Presidente, gostaria de dizer que, apôs
negociações, após entendimentos, após discussões com o
Governo, houve um acordo com o objetivo de reduzir a cota
minima para 5.5 e de mudar a redação da Questão do médico de
familia, colocando, Ge forma genérica. "atendimento ás
famílias carentes'. O município tem que comprovar, junto à
Secretaria de Estado da Saúde, esse atendimento. Achamos
que, dessa forma, está correto, pois o municipio tem que
investir em saúde, mas não, necessariamente, num programa
único e imposto.
Finalmente, entre as emendas recebidas pelo relator
Péricles Ferreira, que, profundamente, melhoraram e
aperfeiçoaram o projeto do Poder Executivo, gostaria de
destacar uma, de autoria de nossa Bancada, a qual
estabeleceu que o município que proporcionar a isenção do
pagamento do IPTU ou do ISS não participará da cota mínima,
a partir de l/1/98. Aliás, tenho a certeza de que, se esta
Casa e o relator Péricles Ferreira tivessem mais tempo para
analisar o projeto, ele ficaria melhor ainda.
Chega de demagogia em época eleitoral. Eu e o Deputado
Arnaldo Canarinno somos de um município que tem 517 mil
habitantes e que, demagogicamente, isentaos proprietários
do pagamento do IPTU. O município está um caos, e a
justificativa é que não se fazem melhorias para o povo
porque não se cobra IPTU. Então, está na hora de acabar com
essa demagogia. Os municípios devem ser responsáveis e devem
ter uma política de crescimento de sua receita tributária
própria, que é o que hoje se discute em nivel mais moderno
de administração pública. Obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra. o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, não vamos acrescentar muito ao que já foi
colocado pelo nosso Líder. porque ele expressa exatamente o
posicionamento que nós, da Bancada, temos. Mas gostaríamos
de fazer duas observações referentes a esse projeto.
Em primeiro lugar, queremos dizer, mais uma vez, que não é

mais possível conviver com essa prática de enviar projeto de
última hora. O ex-Governador Hélio Garcia fez escola, pois
só enviava projetos na última hora, e, ai. tínhamos que
votar de afogadilho, pois. senão, alguns seriam
prejudicados, como, agora, os 97 novos mun'cipios estariam
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sacrificados. E. em segundo lugar, refazer o acordo
referente á questão da energia.
Então, acno que precisamos acabar com isso. Espero que, na
reformulação do Regimento Interno, elaboremos cláusulas
precisas e claras, que inviabilizem a pressão do Executivo,
impedindo que ele nos coloque, cada vez mais, a corda no
pescoço, para q ue tenhamos que votar de Qualquer jeito.
Também nãc aceitamos, desde o inicio, o argumento e o
discurso cic Governo de que há uma luta entre os pequenos e
os grandes municípios. Discordamos dessa concepção cio Estado
e do Governador Eduardo Azeredo, de que município pequeno é
município pobre, e municipio grande é município rico. Isso
não é vercade. Temos vários municípios pequenos onde o
padrão de vida cia população, em média, é muito superior ao
de Outros, de porte médio. Temos que acabar com esse
discurso de que o município só é pobre porque é pequeno ou é
rico só porque é grande. As maiores favelas e o maior número
de pessoas com padrão de vida miserável estão nas grandes
cidades. Nas pequenas cidades não temos, na maioria das
vezes, um padrão de miséria tão acentuado quanto nos
municípios cie porte médio.
Então, queremos registrar que não concordamos com esse
argumento. Também não aceitamos dizer que estamos aqui a
serviço dos municípios ricos, em detrimento dos municípios
pobres. Temos que discutir o que vamos considerar como
padrão de miséria e de riqueza de um município e como
estabelecer esse padrão dentro dos municipios. Falo isso
porque nasci num pequeno município de pouco mais de mil
habitantes, em Cascalho Rico, no Triângulo Mineiro. Aquele
município é bem pequeno mas, na média, o padrão de vida da
sua população é maior do q ue em alguns municípios maiores.
Então, essa visão do Governo ce que o município é pobre
apenas porque é pequeno não é aceitável. Queremos discutir
esses padrões. Precisamos alterar esses conceitos na
revisão, alterando-se os critérios. Achamos que o critério
da educação precisa ser aprimorado e aperfeiçoado. Não
podemos continuar aceitando oue o Governo leve em
consideração apenas os alunos matriculados. Temos que ter
outros padrões, como o número de professores efetivos e que
não sejam leigos. Hoje, nos municipios, não se leva em
consideração se o professor é leigo. se tem habilitação ou
se a qualidade do ensino oferecido ao aluno é boa.
Entendemos Que é preciso aoerfeiçoar esses critérios com o
critério cia cu'tura. A emenca apresentada Dolo Decutaco
Paulo Piau. na área da agricultura, é fundamental não apenas
por

q
ue ele é uma pessoa que conhece o assunto, como também

porque abordou questões Que consideramos fundamentais, como
a dos pequenos produtores de hortaliças. Parabenizamos esse
Deputado, porque apresentou uma proposta viável, que foi
aceita e melhorou o processo de distribuição na área cia
agricultura.
Também precisamos mexer nos critérios da eaucaçâo. da
cultura e meio ambiente, para que o projeto seja aprimorado
e aperfeiçoado. Precisamos esclarecer, também, o Que
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município rico e o que é município pobre, para que possamos
fazer justiça na distribuição. Entendemos que a cota mínima
desestimula os municípios que, trabalhando ounão, tendo
critérios justos ou não, atendendo à saúde e à educaç ão ou
não, continuarão recebendo recursos. Isso demonstra que há
falta de critérios. Esperamos fazer essas modificações na
revisão, para que o dinheiro seja distribuído de forma
correta, dando prioridade aos municípios que aplicarem
corretamente, investindo em saneamento, agricultura, saúde e
outras áreas.
Isso é fundamental. Exatamente em virtude disso, estaremos

acompanhando os votos da Bancada, encaminhando e, também.
fazendo, na revisão, as modificações necessárias. E. na
revisão do Regimento Interno, procuraremos fixar critérios
rígidos para não permitir que o Governo continue colocando a
corda em nosso pescoço, rio final do ano, obrigando-nos a
votar projetos, muitas vezes, sem o aprofundamento e 05
debates necessários. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Geraldo Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, fiz questão de encaminhar a votação do Projeto de
Lei ng 1.025/96. porque é o chamado "Robin Hood Júnior" ou
"Robin Hood II". No ano passado, aprovamos o "Robin Hood
Pai ou Robin Hood 1", que causou prejuízos a inúmeras
cidades do Triângulo mineiro. Aliás, nos debates, nas
comissões, com o Secretário João Heraldo, tivemos a
oportunidade de dizer-lhe que Cascalho Rico tinha levado
prejuízo, pois foi-lhe tirada receita. O Deputado Gilmar
Machado, que é de lã, e lá sou majoritário, expressou-se
muito bem. Sendo assim, Cascalho Rico perdeu com o "Robin
Hood 1", assim como Uberlândia. Araguari. Itulutaba e outras
diversas cidades da nossa região, pois todas perderam
receita com esse projeto. Agora, vem o "Robin Hood Júnior"
para tirar-lhes mais receita ainda. Portar%to, depois de
longos debates nas comissões, fundamentalmente na Comissão
de Fiscalização Financeira, de que faço parte, chegou-se à
conclusão, havendo um acordo oas lideranças com o Governo.
de que deveríamos votar a diminuição da quota miriima de 6,21
para 5,5.
Quero dizer, Sr. Presidente, que, no 2g turno, irei
apresentar na comissão uma emenda a esse projeto, suprimindo
o art. 3Q proposto, pois, assim, volta-se ao "status quo'.
ou seja. para 4.69. Porém, de todos os males, esse é o menor
para as nossas cidades e, fundamentalmente, para a minha
cidade. Uberlândia, porque houve uma troca: vamos ser
compensados nos 0,7%. que normalmente vão para o VAF e que,
agora, vão para os municípios mais populosos, de acordo com
o entendimento, com o acordo. Resumindo: tiram de cá, mas há
uma pequena compensação de lá. E verdade q ue não vai haver a
compensação aos 100% aue foram tirados, mas vai haver uma
compensação. Como estamos nesta Casa para dirimir as dúvidas
e processar novo entendimento, acredito Que. de toaa forma.
não foi ruim a questão da a provação desse projeto. mesmo
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porque a primeira parte ao projeto, nos seus primeiros
artigos. versa sobre a questão da distribuição do ICMSOe
energia elétrica, que, na nossa região, também é farta. E o
que tenho dito aqui o Triângulo mineiro virou um enorme
tanque. Os municipios tiveram suas terras férteis inundadas
e não tiveram nenhuma compensação, a não ser aquele
"royalty" criado pelo então Senador Ronan Tito, que vem
contribuindo com uma pequena parte. Depois, veio o ICMS da
energia, que está também ajudando. Porém, o da energia, no
começo, violentou todos os munic'ipios que tiveram suas
terras inundadas, o que agora vem sendo compensado por um
projeto muito bom. Que é o inicio do "Projeto Robin H000
Júnior", pois ele trata dessa questão. promovendo a justiça.
Ele deu 50% para os municipios onde estão os geradores da
energia elétrica e os outros 50% para os municipios
lindeiros, ou seja, aqueles que estão com as terras férteis
absolutamente inundadas, que não tenham compensação e pagam
todo o consumo de energia elétrica para a CEMIG.
Quero dizer aqui, desta tribuna, que aceitamos esse acordo,
mas que virei apresentar essa emenda no 2Q turno do projeto.
E o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Pêricles Ferreira, em que solicita a votação destacada da
Emenda flQ 1. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação. o projeto. sa'vo emendas e destaque. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 13. 15 e 16: as
Emendas flQ5 2. 10 e 14 na forma de subemendas que receberam
o no 1: e as Emendas nqs 17 a 23, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas nos
3 a 9. e 11 e 12, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda ng 1, destacada.
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. 1- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em ip tu-no, o Projeto de Lei no
1.025/96 com as Emendas ns 2. 1 0 e 14, na forma de
subemendas que receberam o nQ 1. e as Emendas ns 13 e 15 a
23. á Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2p turno, do Projeto oe Lei Complementar ng
19/96. do Governador do Estado, que revoga o art. 21 da Le-
Complementar nq 37. de 18/1/95. que dispõe sobre a criação.
a incorporação, a fusão e o desmembramento de municipios e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n
1. que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Ence r ra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, em conformidade com o art. 263, 1. do
Regimento Interno. Os Deputados Que desejarem aprová-la
deverão responder sim", e os que desejarem rejeitá-la
deverão responder "não". Antes, a Presidência lembra ao
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Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Procede à

chamada.
- Respondem 'sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Errnano Batista -
Antônio Júlio - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gílmar Machado - 1-lely Tarqüínio - Ivo José - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Plinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettlno -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo VasconCellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

O Sr. Presidente - Responderam sim 45 De putados. Não
houve voto contrário. Portanto, está aprovado o Projeto de
Lei Complementar nQ 19/96, salvo emenda. Em votação, a
Emenda ng 1, que recebeu parecer pela aprovação. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada para a
votação nominal dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêrnolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
- Respondem sim' à chamada de vot ação nominal os seguintes

Deputados:
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Errnano Batista -
Antônio Júlio - Aalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarqúinio - Ivo José - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Plinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Responderam "sim' 44 Deputados. Não
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda np 1. Fica,
portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei
Complementar ng 19/96 com a Emenda ng 1. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO

O Sr.	Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra 2 reunião, convocando os Deputados para



5  w

E
o
c

a ordinária de deoates ae logo mais, às 20 horas. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 160a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidênca aos Deputados Agostinho Patris
e Pémolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do S- Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
1.025/96: apresentação da Emenda ng 2; encerramento da
discussão: discurso ao Deputado Gilmar Machado: votação do
projeto, salvo emendas: aprovação na forma ao vencido em ig
turno; votação da Emenda nQ 1; a

p
rovação; leitura da Emenda

flQ 2; votação da Emenda ng 2; rejeição - Discussão, em ig
turno, do Projeto de Lei nQ 718/96; apresentação ca Emenda
nQ 2; encerramento ca ClSCjssâo: encaminhamento ao orojeto e
da emenda à Comissão cc Sauae e Ação Social - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Rooerto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durvai
Ángelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqúinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - Jorge Eduardo ae Oliveira - Jorge
Kannas - José Bonifácio - JOSé Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Rêgis - Marcos
Helénio - Maria Oivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricies Ferreira - Romeu Queiroz - Ronalao
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Wilson Tropia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de numero
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome cio povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretaria, cara proceder à leitura
da ata da reunião anterior,

Ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2?.-Secretária. procede á
e'tura da ata az reunião anterio'-. oue ê acrovada sem

restrições
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2 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - Nos termos do

edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte da
reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na
pauta

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos a fim de que se aguarde que sejam preenchidos
os pressupostos regimentais para a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão
reabertos os nossos trapalrios.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da reunião os Projetos
de Lei ngs 1,029, 1.039 e 1.058/96. por não estarem
atendidos os requisitos processuais necessários á sua
apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.025/96, do Governador do Estado, que altera a Lei
nQ 12.040. de 28/12/95, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos municípios. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em ip turno, com a Emenda flQ 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.025/96
Acrescente-se ao art. lg, na parte referente ao art. 3g.
2, cia Lei ng 12.040, de 28/12/95, o seguinte item 3:
"Art. l Q - ...........................
'Art. 3g - ....................................
2g- ........................................

3 - fica estabelecido que a cota parte referente ao ICMS da
geração de energia de bacia hidrográfica que não tem sede no
Estado de Minas Gerais seja proporcional á área alagada
entre os municípios mineiros.'.".
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: O projeto em questão, entre outros assuntos,
trata da modificação na forma de distribuição do Valor
Adicional Fiscal de Geração de Energia Elétrica, denominado
popularmente de "Robin Hood II'.
Trata cie vários pontos controversos e questionados.
propondo uma distribuição mais eoüitativa entre os
municípios considerados geradores e os meramente alagados.
Quando tratou do critério usina hidrelétrica cujo
estabelecimento ocupe território de mais cie um municipio,
não expôs a questão da sede de usina localizada em Outro
Estado. Por isso resolvemos apresentar esta emenda, para que
o objetivo principal do projeto, que é a justiça, se
complete.
Pela importância da matéria, esperamos contar com os nobres
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pares desta Casa para a aprovação desta emenda.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi azresentada ao projeto emenda do Deputado
Anderson Adauto, Que recebeu o ng 2. Nos termos do i 4g do
art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter a
emenda a votação, independentemente de parecer. Em votação,
o projeto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas. gostaríamos, mais uma vez, de reafirmar a
posição da nossa Bancada com relação ao Projeto de Lei flQ
1.025/96, que diz respeito à redistribuição do ICMS.
Entendemos que já não é possível continuarmos votando
projetos que chegam na última hora, sem que tenhamos
condições plenas de ter informações mais precisas.
Entendemos que, na revisão que ocorrerá em 1998, é preciso
estabelecer critérios mais claros, como havia colocado
anteriormente. Já não podemos aceitar o discurso ce Que
município pequeno é pobre, e município grande é rico. Temos
de estabelecer parámetros de definição de riqueza e de
pobreza dos municípios, considerando-se a média da renda
"per capita' deles.
Entendemos que serão penalizados os municípios de porte

médio, e não poderemos mais assistir passivamente á retirada
de recursos, cada vez maiores, desses municipios, que são
responsáveis, também, pela manutenção da força deste Estado,
pelo seu crescimento e, conseqüentemente. pelo atendimento
de grandes demandas sociais.
Então, queríamos colocar que o projeto não nos satisfaz.
mas, se não o votarmos para garantir recursos para os 97
novos municípios. bem como para os que têm problemas de
geração de energia, de usinas e. também, de reservatórios.
logicamente, esses municípios serão penalizados.
Então, estaremos votando, mas sabendo Que 05 municípios de
porte médio ainda estarão perdendo. Fizemos o possível, não
só eu. mas, logicamente. vários Deputados, para tentar
diminuir as perdas desses municípios. Há, inclusive, uma
emenda do Deputado Geraldo Rezende Que diz respeito a essa
questão e será votada por nas, para tentar amenizar um pouco
as perdas que esses municípios tiveram. Mas teremos de votar
esse projeto, pelos motivos que já citei.
Justifico, assim, não só o meu voto, mas também o da nossa
Bancada, o qual foi, na Comissão, muito bem explicado pelo
nosso Lider, Deputado Durval Angelo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está
aprovado o projeto na forma do vencido em lo turno, com a
Emenda n 1. A Presidência 

 
a ao Sr. ecretário que

proceda á leitura ca Emenca no 2.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - 1- Lê a Emenda

flQ 2 ac Projeto co Lei nç 1.025/96. inciQa nesta ata.
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 2. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2p turno, o Projeto
de Lei ng 1.025/96 na forma do vencido em lg turno, com a
Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 718/96. do
Deputado Luiz Antônio Zanto, que dispõe sobre medidas a
serem adotadas pelo Estado para melhorar as condições
nutricionaiS da popu l ação. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e
Ação Social opina por sua aprovação com a Emenda ng 1, que
apresenta. Ás Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com a

Emenda ng 1, da C'missão de Saúde e Ação Social. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA N2 2 AO PROJETO DE LEI Ne 718/96
Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso VI:
'Art. 2g - ..................
VI - incentivo ás campanhas de aleitamento materno..
Sala das Reuniões, de de 1996.
Wander)ey Avila
Justificação: E fato notório que as deficiências
nutricionaiS, especialmente nos primeiros anos de vida, têm
conseqüências desastrosas para o desenvolvimento do
individuo. Para minorar os efeitos da fome, pretende-se, no
projeto de lei em discussão, que o Estado adote medidas a
fim de informar e conscientizar a população acerca da
necessidade da utilização de produtos mais adequados na
alimentação.
Por meio da emenda que apresentamos, pretendemos incluir na
proposta o incentivo às campanhas de aleitamento materno.
para que, desde seus primeiros dias, a criança possa ser bem
alimentada.Contamos, portanto, com o a poio dos Srs.

Deputados à emenaa.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer
desta, foi apresentada a Emenda ng 2. do De putado Wanderley
Ávila. Nos termos do 2g do art. 195 do Regimento Interno.
a Presidência vai devolver o projeto e a Emenda à Comissão
de Saúde e Ação Social.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 161a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1996
Presidência do DeutaCO Agostinho Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA) - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
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- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivc
José - Jairo Ataide - João Batista ce Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martin - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h08min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aoerta a reurião. Sob a Proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretària, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "Quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias oe amanhã, dia 18. às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a extraordinária
deliberativa, também ce amanhã, às 14 noras, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 162 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostnho Patrus e
Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - l PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
F rancisco Ramalno; a provação - Votação, em iQ turno, Co
Projeto de Lei n 1,029/96: discursos dos Deputados Gilmar
Machaco e Drval Angelo; votação co Substitutivo no 1
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aprovação: votação das Emendas ngs 1. 11 e 14, na forma das
respectivas subemendas que receberam o flQ 1 e das Emendas
ngs 2 a 8. 10, 12. 13 e 15; aprovação; votação da Emenda ng
9; rejeição: votação das Emendas ngs 16 a 18: rejeição -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.048/96;
aprovação - Discussão, em 2ç turno, do Projeto de Lei n
1.058/96; aprovação na forma do vencido em lg turno, com a
Emenda np 1 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
828/96: aprovação na forma do Substitutivo ng 1 - Discussão.
em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 873/96; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Raul Lima Neto; a provação na
forma do vencido em lQ turno - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva T Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penfla -
BIlac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Scnettino - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min. a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretària, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai sus pender os trabalhos
por um prazo cc 15 minutos, para aguardar que sejam



r--1LA59 1

preenchidos os pressupostos regimentais para apreciação cia
matéria constante em pauta.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem ã Mesa requerimento do Deputado
Francisco Ramalho, em que solicita alteração na pauta, de
modo Que O Projeto ce Lei flQ 1.056/96 seja apreciado em
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei ng 1.029/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 6.763. de
26/12/75, q ue consolida a legislação tributãria do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, com as Emendas de ngs 1 a 10, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, com as
Emendas ngs 1 a 8 e 10 da Comissão de Justiça, pela rejeição
da Emenda ng 9, da mesma Comissão, e cas Emendas ngs 11 a
14, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação da Emenda ng 15. apresentada em Plenário, da
Subemenda ng 1 às Emendas ngs 11 e 14, q ue apresenta, e pela
rejeição das Emendas ngs 16, 17 e 18. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores oresentes nas galerias, nos gabinetes e
nos escritórios, gostaria de expressar a razão pela qual o
PT está se posicionando contrariamente a esse projeto.
Nossa oposição Qeve-se não só ao fato de que ele faz
modificações complexas cie última hora na legislação
tributária dO Estado, mas também porque entendemos que o
Estado está realizando hoje um processo cie privatização
lenta, um processo de terceirização profundo na área de
segurança, o que dificulta cada vez mais, para o cidadão, o
acesso ao policiamento civil emilitar.
Na questão do combate ao incêndio se dá o mesmo.
Felizmente, algumas modificações foram feitas, atenuando um
pouco a penalização sobre as pessoas, mas eia ainda continua
extremamente elevada.
O projeto original, cia forma como chegou, era melhor.
Dependendo do tamanho da casa, era pr eferível que o
individuo a deixasse queimar a chamar o Corpo de Bombeiros.
pois o valor que teria q ue pagar àquela corporação seria
maior que o da sua casa. Entendemos que isso é extremamente
ruim.
Quanto á área de segurança, o que acontece ê o seguinte: se
se aumentam muito as taxas para se ter um policial ou uma
viatura, isso reforça as companhias que hoje prestam serviço
de segurança, e, cada vez mais, vai-se criando uma força
paramilitar, que, futuramente. Pode nos trazer problemas.
Ficamos assustados, na semana Passada, com o choque entre a
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Policia Civil e a Policia Federal, quando a primeira tentou
libertar o delegado que estava preso, acusado de roubo. Isto
é uma demonstração de que estamos com problemas na área de
segurança.
Se votarmos esse projeto, vamos criar dificuldades maiores.
e o cidadão, para se proteger, vai ter que contratar
seguranças particulares, que, cada vez mais, vão querer
estar armados. E, armando essas pessoas, a sociedade vai
ficando mais violenta, pois, quanto maior o número de armas,
maior a insegurança. Discordamos dessa concepção.
Muitas vezes, as empresas de segurança contratam pessoas
que não recebem treinamento adequado e, por qualquer motivo,
disparam a arma, trazendo conseqüências danosas e
lastimáveis.
A Bancada do PT estará votando contra esse projeto com as

modificações que ele apresenta na área de segurança, uma vez
que elas vão proporcionar, cada vez mais, o aumento do
processo de criação de uma guarda paramilitar. Não podemos
concordar com isso.
Precisamos discutir seriamente essa questão da segurança,
pois, caso contrário, vamos nos arrepender futuramente,
quando teremos, com certeza, problemas graves. Na verdade.
já os estamos tendo em alguns lugares. Posso dizer de
Uberlândia, por exemplo, em que os vigilantes de várias
empresas de segurança não têm um treinamento adequado e não
sabem como utilizar as armas que lhes são entregues. Eles
não têm preparo psicológico para utilizar esse instrumento

como meio de trabalho.
Queriamos. então, deixar aqui o alerta registrado, para
que, mais tarde, não digam que ninguém falou nada.
A Bancada do PT justifica, assim, seu voto contrário a esse
projeto. Achamos que as taxas continuam extremamente
elevadas, penalizando, dessa forma, grande parte cia
população. Muito oDrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Para
encaminhar a votação com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Complementando. entendemos que
esse projeto onera muito as taxas de agricultura, já
descapitalizada por essa politica federal.
Á defesa da produção familiar e cia pequena produção da
agricultura em Minas Gerais é o Outro motivo que nos faz
votar contra o projeto.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 2
a 8, 10, 12, 13 e 15 e as subemendas que receberam o flQ 1 às
Emendas flQS 1, 11 e 14, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda flQ 9,
da Comissão de Justiça, que recebeu parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira pela rejeição. Os Deputados que a



aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, as Emendas ns 16. 17 e 18. que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados Que as aprovam
permaneçam como se encontram. 1- Pausa.) Rejeitadas. Fica.
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ
1.029/96 na forma do Substitutivo ng 1. com as Emendas flQS
1. 11 e 14, na forma das respectivas subemendas que
receberam o no 1, e as Emendas ns 2 a 8, 10, 12, 13 e 15. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei nQ 1.048/96. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel situado no Municipio de Inhapim. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
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. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno. do Projeto de Lei ng .058/96. do
Governador do Estaao, que dispõe sobre as custas devidas do
Estado no ãmbito ca Justiça Estadual de lo e 2g graus e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg
turno, com a Emenda ng 1, q ue apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda no 1. que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
20 turno, o Projeto de Lei nQ 1.058/96 na forma do vencido
em lQ turno, com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 828/96. do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reversão ae imóvel á Mitra Arquidiocesana de Mariana.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo ng 1. que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela a provação do
projeto na forma oo Substitutivo ng 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo flQ 1. Que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica.
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 828/96
na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 873/96. do
Deputado Geraldo Rezende, que institui o Programa
Emergenc-ial de Combate ao Analfabetismo. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão, o rojeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a
palavra, para encaminha- a discussão, o De putado Raul Lima
Neto.
0 Deputado Raul Lima Neto - Quero parabenizar o autor do
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projeto por esta iniciativa de combater o analfabetismo em
nosso Estado.
Quero aproveitar esta oportunidade oara deixar aqui uma
preocupação que estarrece. Quando projetos similares
deveriam ser feitos, por exemplo, para combater o racismo em
nosso Estado e em nosso Pais, vemos o nosso Prefeito eleito,
a quem tenho abençoado e por quem tenho orado para que seja
uma bênção, fazer um projeto e encaminhar à Câmara Municipal
de Belo Horizonte criando a Secretaria de Assuntos

pertinentes á Raça Negra.
Vejam bem,uma Secretaria para gerir os assuntos
pertinentes à comunidade negra. Isso é uma discriminação e
um incentivo ao racismo. Deveriam criar, então, cinco
Secretarias: a Secretaria da Comunidade Branca, da
Comunidade Mulata, da Comunidade Amarela. da Comunidade
Vermelha.

Isso é um absurdo. Uma Secretaria está sendo implantadas.
em Belo Horizonte, de Assuntos da Comunidade Negra.
Ora, posto que todos têm o mesmo sangue. da mesma cor -
vermelha -, vai aaui, deste Deputado, um protesto a esse
incentivoao racismo, porque Deus fez todos diferentes, mas
iguais. á sua imagem e semelhança. Uma secretaria dessa só
demonstra que o nosso nobre Prefeito está totalmente
equivocado. isso é uma demonstração inconsciente de racismo.
Senão, então discrimine logo, e parta para o racismo:
Secretaria de Assuntos da Comunidade Branca, da Comunidade
Amarela, da Comunidade Vermelha, da Comunidade Mulata.
porque isso é uma demonstração de discriminação.
Quem dera tenha ele sabedoria para ter projetos como esse,
de combate ao analfabetismo, em Belo Horizonte, e de combate
ao racismo. E minha palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
873/96 na forma do vencido em l turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa cc logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a

reunião.
* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
No 968/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em atendimento ao preceito contido no art. 68, III. do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta
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Estadual o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por
meio da Mensagem ng 144/96. o projeto de lei em tela, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e
do Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo
Estado para o exercicio de 1997.
Publicado no dia 10/10/97. foi o projeto distri puido a esta

Comissão.
Em obediência ao que está previsto no 2Q do art. 216 do
Regimento Interno, foi concedido prazo de 15 dias para
apresentação de emendas. Posteriormente, mediante acordo de
Lideranças, tal prazo foi estendido até o dia 25/11/96.
Foram recebidas, nesse intervalo, 2.328 emendas.
Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o
projeto e as emendas apresentadas.

F undament ação
Passaremos a analisar o conteúdo da proposta orçamentária
soo os asoectos mais relevantes da estimativa de receita e
oa fixação da despesa.

- Análise da receita
Quanto á previsão da receita. aevemos ressaltar,
primeiramente. que o refinanciamento da divida pública
estadual, proposto no Projeto de Lei flQ 1.039/96, que está
em tramitação nesta Casa Legislativa, irá alterar
substancialmente os valores da proposta orçamentária. Isso
porque, caso o refinanciamento se concretize, a receita de
operações de crédito internas, orçada em R$2.350.000.000,00.
seria alterada para aproximadamente R$9.000.000.000,00, uma
vez que o pagamento de divida fundada (divida de longo
prazo, que ultrapassa o prazo de 1 ano) compõe o serviço da
divida. Em outras palavras, o Governo quitaria toda sua
divida mobiliária (divida contraida mediante emissão ae
títulos), bem como sua divida de curto prazo (operação de
crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO -) e
parte de sua divida contratada, por meio de um novo
endividamento junto á União, elevando a receita total
estimada para mais de R$20.000.000.000,00. Desse modo, para
melhor compreensão da proposta, faz-se necessário excluir a
receita de rolagem do esto que aa divida mobiliária, no valor
de R$2.130.000.000.00, pois tal modalidade de receita não
constitui entrada efetiva de recursos nos cofres do Tesouro
Estadual
Quanto á receita tributária, a proposta prevê um incremento
de arrecadação da ordem de 21% em relação ao valor constante
na lei orçamentária deste exercício financeiro. Tal
expectativa leva em consideração um crescimento econômico
projetado para 1997. bem como os resultados da política ao
combate á sonegação fiscal. Essa projeção, porém, não levou
em consideração os efeitos da Lei Kandir, que exonera as
exportações de produtos primarios e semi-elaborados ca
incidência ao ICMS, estabelece o direito c utilização de
créditos desse imposto na aquisição d máquinas e
equipamentos para o ativo permanente e de ma-, =ria] para uso
e consumo oas empresas, bem como possibilita o direito ce
crédito sopre o consumo ae energia elétrica. Os efeitos
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dessas isenções podem dificultar a obtenção do crescimento
de receita fiscal estimado.
A receita de contribuições sociais cobrada dos servidores e
das entidades empregadoras revela-se 60% maior q ue o valor
estimado na lei orçamentária de 1996. Tal fato se explica,
primeiramente, porque essa modalidade de receita foi
subestimada no orçamento em vigor e. em segundo lugar,
porque a proposta para 1997 já contabilizou o incremento da
aliquota dessa contribuição, no percentual de 3,5%. a ser
descontada da remuneração mensal do servidor, em virtude da
Lei flQ 12.278, de 30/7/96.
Destaca-se também na proposta a receita do SUS
(R$618.000.000,00), que é contabilizada no orçamento, porém
representa recursos repassados diretamente da União para os
municípios, não significando, portanto, ingresso pecuniário
no Tesouro Estadual. O Estado atua, nesse caso, como mero
repassador contábil de recursos.
II - Análise da despesa
A subcategoria de des pesa mais representativa é a de
pessoal (ativo e inativo), cujo valor fixado está 18% maior
que o constante na lei orçamentária de 1996. Entretanto.
mesmo com esse acréscimo, a despesa com pessoal ficou
contida dentro do limite estabelecido pela Lei Rita Camata.
representando 62.5% da receita corrente liquida, enquanto
que essa norma estabelece, para o próximo exercício, o
percentual máximo de 66,19% em nosso Estado.
A despesa de amortização da dívida mobiliária interna, no

valor de R$1.940.000.000,00, está 159% maior que a fixada na
lei orçamentária deste exercício financeiro. Ademais,
conforme comentamos anteriormente, no item referente á
análise da receita, o projeto de refinanciamento da divida
pública estadual tende a transformar essa subcategoria
econômica na despesa orçamentária de maior valor durante a
execução. Isso porque o Estado deverá quitar, com o
refinanciamento, toda sua divida mobiliária interna,
havendo, assim, uma substituição de credores, o que elevará
esse item de despesa para algo em torno de
R$8.000.000.000,00, tomando por base o saldo dessa
modalidade de divida no mês de outubro de 1996.
Destacam-se também, entre o grupo de despesas, os recursos

constitucionalmente vinculados aos municípios, no valor de
R$1.800.000.000,00. Tais recursos, que são transferidos pelo
Estado, referem-se à participação dos municípios na
repartição de receita tributária dos entes federativos. No
critério de repartição de receita tributária adotado pela
Constituição Federal, o Estado estima receber
R$1.100.000.000,00 de transferência de recursos da União.
mas, em contrapartida, a proposta orçamentária prevê o
repasse, citado anteriormente, de R$1.800.000.000,00 para os
municípios. Os valores demonstram maior beneficio aos
mu n icípios do cue ao Estado no critério de repartição da
receita tributária.
III- Considerações finais
Devido ao grande número de emendas apresentadas ao projeto
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de lei em apreço. ao exíguo tempo para conclusão de nosso
trabalho e ao esforço para compatibilização de interesses
conflitantes, tornou-se necessária a adoção de um parecer
padrão para cada emenda apreciada.
Na análise das emendas, foram acatadas, principalmente, as
relacionadas com as propostas priorizadas nas audiências
públicas, buscando a democratização do processo politico-
decisório e a promoção da participação popular na definição
das ações governamentais.
No intuito de aprimorar o projeto, as propostas das
audiências públicas de 1995 foram criteriosamente
analisadas, de forma a viabilizar o maior número possivei
delas. As audiéncias públicas constituem a forma mais
democrática e eaitima de orientar o emprego dos recursos
orçamentários no sentido ae satisfazer os interesses de tOd3
a coletividade.
Acatamos também emenda destinada a abrir dotação

orçamentária para viabilizar o III Fórum das Américas, que
ocorrerá em maio de 1997. na Fundação Clóvis Salgado.
Finalmente, durante a análise das emendas, mesmo

aquiescendo a seu mérito e conteúdo, não nos foi possível
acolher as de despesa e algumas de texto, tendo em vista a
necessidade de observância das normas legais e dos critérios
por nós estabelecidos. Tal decisão visa a compatibilizar
recursos escassos com o atendimento de necessidades gerais
da população. Nesse intuito, as audiências públicas
proporcionam uma nova concepção na tarefa de planejar o
orçamento, tornando a democracia tanto mais real quanto mais
os cidadãos participam das decisões do poder público. Essa
participação dos destinatários no plano decisório assegura
legitimidade á direção dos negócios do Estado.

Conclusão
Em fa: do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 3/96 com as 3 emendas com parecer pela aprovação na
forma das subemendas que receberam o ng 1 e com as 61
emendas que apresentamos em anexo. Quanto às demais emendas,
opinamos por sua rejeição ou prejudicialidade, conforme
relação anexa.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. presidente - éric i es Ferreira. eiato- -

Geraldo Rezende - ivair Nogueira - DL'va Angelo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.058/96
Reunião Conjunta das Comissões ao Cons:ituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, dispõe sobre as custas processuais devidas ao
Estado, no âmbito da justiça de primeira e segunda
instâncias, e dá outras providências.
Após terem sido cumpridas as formalidades regimentais, por
força de requerimentos aprovados em Plenário, foi a
proposição distrbuida às Comissões supracitacas, GUC. err
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reunião conjunta, irão apreciar a matéria.
Compete a esta Comissão, por força do art. 195. c/c o art.
103, 1. a'. do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da
legalidade do projeto.

Fundamentação
O projeto sob comento versa sobre a regulamentação de

cobrança de um tributo de competência do Estado em face dos
atos praticados no âmbito da justiça de primeiro e segundo
graus.
Da interpretação do art. 66 da Constituição do Estado,
infere-se que a iniciativa para se deflagrar o processo
legislativo, neste caso, pode ser exercida tanto pelo Poder
Executivo quanto pelo Poder ,Judiciário.
Ao contrário do que aconteceu no passado. quando o projeto
de lei que deu origem à vigente Lei np 7.399. de 1Q/12/78,
foi subscrito pelo Presidente ao Tribunal de Justiça, a
circunstância agora é diferente, pois a atual Constituição
mineira não reservou àquela autoridade tal prerrogativa.
Assim sendo, está o projeto em tela apto a ser apreciado
quanto ao seu conteúdo.
Verifica-se que no projeto em tela (art. 5g, II) há menção

de uma taxa que, neste momento, ainda não existe, visto que
está sendo revigorada em outro projeto, o Projeto de Lei n
1.029/96. Por essa razão, entendemos que o foro mais
apropriado para se tratar da chamada Taxa Judiciária é
aquela proposição. Aliás, tais providências já estão sendo
devidamente tomadas, a propósito da discussão dessa matéria
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Para compatibilizar tais mudanças, estamos apresentando na

conclusão do nosso parecer as emendas ali redigidas.
Com a conseqüente revogação da Lei ng 7.399, de 1978, para
se evitarem controvérsias acerca da vigência de alguns
dispositivos q ue a integravam - como é o caso do seu ar ,,. 40
-, achamos por bem repetir aqui a sua redação.
A Tabela 1, que acompanha o projeto em exame, apresenta
incorreções de ordem técnica, razão pela qual estamos
providenciando as devidas r epa r ações por via das emendas em
anexo. Isso ocorre também com a Tabela II.
Por último, para se elidirem eventuais discussões acerca da
aplicação ou não de alguns dispositivos que envolvem a
processualistica das ações, propomos, como medida de
prudência, a supressão de alguns deles, como foi o caso dos
arts. 12 e 13.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluirnos pela constitucionalidade.
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.058/96 com as Emendas flQS 1 a 10, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se o inciso 1 do art. 5. renurnerando-se os demais.

EMENDA No 2
Dê-se ao inciso II do a't. 7ç a seguinte recação:
"Art. 7g - ....................................
II - o inventário e o arrolamento, cesce nua-ao excedam ao
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limite de 25.000 (vinte e cinco m: jF1RS
EMENDA No 3

Suprimam-se os arts. 12 e 13.
EMENDA No 4

Suprimam-se do "caput co art. 14 e ao seu lQ as
expressões e da Taxa Judiciária" e "ressalvada a parcela
relativa á Taxa Judiciária', respectivamente.

EMENDA No 5
Suprima-se do "caput" do art. 32 a expressão "excluída a
Taxa Judiciária" e suprima-se o parágrafo único do art. 32.

EMENDA No 6
Suprima-se o art. 38.

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O valor total das custas e o valor dos

emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de
notas e em livros de registros públicos, será acrescido do
percentual ae 20% (vinte por cento), a ser aplicado na
construção, na manutenção, na conservação e na reparação ae
prèdios de Fórum, no custeio de ações publicas e assistência
judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário
Estadual, bem como no custeio de encargos de natureza
previdencial e assistencial.

lg - Os recursos a que se refere este artigo serão
distribuídos conforme os percentuais previstos no 1Q da
Lei ng 12.155. de 21 de maio de 1996.

2g - Ficam as entidades civis beneficiárias dos recursos
de que trata este artigo obrigadas a aplicá-los
exclusivamente em planos de assistência à saúde de seus
associados, quando o percentual a elas destinado exceder a
1% (um por cento), e em atividade de natureza cultural.
quando o percentual for igual ou inferior a 1% (um por
cento).

3 - Fica vedaca a remuneração de quaisquer aas entidades
beneficiárias de que trata este artigo, a titulo de
administração dos recursos a elas destinados..

EMENDA No 8
Suprimam-se das Tabelas e II a exoressão 'Taxa
Judiciária" e seus respectivos valores, deduzindo-os do
valor total aas custas apuradas em cada caso.

EMENDA No 9
Substitua-se nas

 

 Tabelas 1 e II a expressão "Fundo
Judiciário" por "Lei no 12 155, de 21 de maio de 1996

EMENDA No 10
Substitua-se no art. 27 a expressão "100% (cem por cento)"
por "20% (vinte por cento).
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Miguel Martini - Marcos Helênio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador ao Estado, a proposição em análise

dispõe sobre as custas no âmbito da justiça estacual
P rel i minarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
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concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 10.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
o projeto em análise dispõe sobre custas judiciais devidas
ao Estado e foi elaborado com base em estudos realizados
conjuntamente pela Corregedoria-Geral de Justiça e pela
Secretaria da Fazenda, permitindo a simplificação das
tabelas e facilitando seu entendimento e aplicação.
o funcionamento da justiça implica despesas como o
registro, a expedição, o preparo e o arquivamento de feitos:
os serviços postal, telegráfico, telefônico, de transmissão
por via de fax ou fax-rnodem; a veiculação de aviso, edital
ou intimação; a remuneração do perito, do intérprete, do
tradutor, do assistente técnico, Co agrimensor, do psicólogo
judicial, do assistente social judicial; a elaboração de
certidões e demais instrumentos; a indenização de transporte
de oficial de justiça-avaliador; o arrombamento, a demolição
e a remoção de bens; o seqüestro, o arresto, a apreensão ou
o despejo de bens; a condução e a hospedagem de auxiliares e
servidores da justiça.
Aqui deparamos com uma questão. Quem deve arcar com essas
inúmeras despesas?
Para tanto, teramos duas opções. A primeira seria recolher
impostos de toda a sociedade, independentemente de o
contribuinte utilizar ou não o Poder Judiciário. A outra
seria que os cidadãos que utilizem esse serviço público,
especifico e divisivel . arquem com seu ônus. Do ponto de
vista das finanças públicas, não existe a chamada justiça
gratuita, e, no fundo, alguém sempre estará pagando a conta.
Assim, entendemos ser justo o projeto, pois quem está
utilizando o serviço e tem condições financeiras deve
contribuir nas correspondentes despesas, inclusive porque a
proposição prevê a não-incidência ou isenção nos processos
de "habeas-corpus e "habeas-data" e de competência do juizo
da Infância e Juventude; nos Juizados de Pequenas Causas;
nos inventários, arrolamentos e alvarás judiciais abaixo de
determinado limite; para os que provarem insuficiência de
recursos e para os beneficiários da assistência judiciária:
e nas ações populares, entre outros casos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno.

do Projeto de Lei nQ 1.058/96 com as Emendas flQS 1 a 10, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 17 de dezernCro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Geral qo Rezenae. relator -
Péricles Ferreira - Ivair Nogueira - Marcos Helênio.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.016/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador Co Estado, o projeto de lei err
análise altera a Lei nQ 6.763. de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
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Aprovado no 1Q turno, com as Emendas nps 1 a S. com a
Emenda ng 6 na forma da Subemenda nQ 1 e com as Emendas ngs
8. 9 e 13 . vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno, em

anexo apresentamos a redação do ver'-ido. que é parte deste
parecer.

Fundamentaçàc
O projeto de lei em tela visa a adaptar a Lei Complementar
ng 87, de 13/9/96, a chamada Lei Kandir', que, entre outras
modificações, desonera as exportações de mercadorias.
inclusive de produtos primários e inaustrializados semi-
elaborados, prevê a ocorrência do fato gerador de ICMS nas
operações interestaduais com petróleo e energia elétrica,
quando não destinados à comercialização ou à
industrialização, bem como estabelece normatização detalhada
das regras aplicáveis à substituição tributária. notadamente
a restituição de crédito.
Com as adequações feitas no texto ao projeto durante o l
turno, a matéria deve prosperar e merece a aprovação desta
Casa.
Por oportuna e acolhendo proposta do Deputado Antônio
Júlio, apresentamos a Emenda nQ 1. visando a alterar o art.
6g da Lei nQ 12.282. de 29/8/96, que procedeu a alterações
na Lei nQ 6.763. de 1975, a fim de adotar nova sistemática
de parcelamento de crédito tributário em beneficio de
contribuintes em débito com o ICMS.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.016/96 no 22 turno, na forma co vencido
no ip turno, e com a Emerca no 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1

Acrescente-se onde corv1e:
Art .....- O "ca put" ao art. 6Q da Lei flQ 12.282, de 29

de agosto de 1996. passa a vigorar com a seguinte redação.
acrescentando-se-lhe os 5g e 6Q:
Art. Gp - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

parcelamento, na forma progressiva, de crédito tributário
vencido até 60 (sessenta) dias antes da data de publicação
desta lei, formalizado Ou não, inclusive o inscrito em
divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, em até 100
(cem) parcelas, observado o disposto na tabela constante no
Anexo II desta lei, desde que o interessado protocolize o
requerimento até 31 de março ce 1997. acomoannado do
comprovante do depósito inicial.

5Q - As negociações de débito fiscal, ajuizadas ou não,
poderão ser definidas pelo agente fazendário. de acordo com
a lei, sem o parecer prévio da Procuradoria da Fazenda, que
acatará a decisão para fins processuais.

6o - Os honorários devidos á Procuradoria da Fazenda não
poderão ultrapassar o valor de 5% (cinco por cento) ao valor
da divida, sendo parcelados na mesma proporção ao
parcelamento da divida"
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Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Péricles Ferreira. relator -
Gilmar Machado (voto contrário) - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.056/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ
1.056/96 dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
Aprovada no lQ turno, com a Emenda ng 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão para que seja emitido parecer
para o 2Q turno e seja elaborada a redação do vencido, que o

integra.
Fundamentação

O projeto de lei em exame altera substancialmente a
regulamentação referente ao ITCD.
Inicialmente, salientaríamos o estabelecimento de maior

diferenciação entre as aliquotas. o que confere ao tributo
progressividade bastante mais acentuada que a observada na
lei em vigor. A medida é merecedora de nosso apoio, já que,
além de claramente atender aos anseios da população.
coaduna-se com o principio da capacidade contributiva.
Assim, se atualmente são aplicadas as aliquotas de 2% e 4%,

sendo aprovado o projeto, teremos várias aliquotas, maiores
quando maior for a base de cálculo, até o limite de 8% para
a transmissão causa mortis' e de 5% para a doação.
Paralelamente, percebe-se que o projeto reduzirá as
aliquotas para operações que envolvam bases de calculo não
muito altas.
A progressividade do imposto evidencia-se, também, na
instituição de ampla faixa de isenção, que retira de seu
campo de incidência transmissões 'causa rnortis" e doações de
valor reduzido, que normalmente beneficiam pessoas de poder
aquisitivo pequeno e médio.
Outra alteração extremamente relevante refere-se ao
disposto no art. lg, 4, que estipula a ocorrência de
fatos geradores distintos para cada herdeiro ou legatário, o
que representa afastamento em relação ao sistema anterior,
em que o fato gerador único se dava com a transmissão do
monte.
Finalmente, destacamos que o projeto de lei visa, também, a
propiciar a implantação, pelo Poder Executivo, de um sistema
de fiscalização -,ais eficiente, o que condiz com os
interesses do Est:o, que enfrenta dificuldades financeiras

que devem ser sanaoas por meio de um aumento da arrecadação
baseado na diminuição da evasão fiscal.
Apresentamos as Emendas ngs 1 a 8, que, a nosso ver,

aprimoram a proposição em exame.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.056/96 no 2Q turno, na forma do vencido no l

turno, com as Emendas flQS 1 a 8. que transcrevemos a sequr.
EMENDA No 1
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Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:
'Art. 8g - Serão responsáveis pelo pagamento complementar

ou integral do tributo e acréscimos legais o inventariante.
o liquidante, o administrador e quem, no exercício de função
pública, praticar, em razão ce seu oficio, atos translativos
de propriedade de bens sujeitos á incidência do imposto
sobre transmissão causa mortis e doação, antes de
comprovado o pagamento, por meio ce certidão negativa cc
débitos tributários estaduais.

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Independentemente da distribuição dC processo

judicial de inventário ou arrolamento de bens, o
contribuinte, apresentando declaração de bens com
discriminação dos respectivos valores em repartição pública
fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na forma e
nos prazos estabelecidos.

lo - A declaração será preenchida em modelo especifico
instituico mediante resolução do Secretário de Estado da
Fazenca.

2g - O contribuinte deve instruir sua declaração com a
prova da propriedade cos cens nela ar rolados e a fotocópia
co lançamento cc IPTU ou co 1TR, conforme se trate de imóvel
urbano ou rural

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 11 i seguinte redação:
"Art. 14 - O registro de testamento, de formal ce partilha.

de carta de adjudicação judicial expedida em autos de
inventário ou de arrolamento, de ação de separação judicial
ou de divórcio, de partilha de bens na união estável ou de
escritura pública de doação de bens imóveis deve ser
precedidos ca comprovação co pagamento integral co ITCD e de
demais tributos estaduais, mediante certidão expedida por
repartição da Secretaria cc Estado da Fazenca.

EMENDA No 4
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - O contribuinte q ue sonegar bens ou direitos ou

falsear informações na declaração apresentada ficará sujeito
a imediata lavratura do auto de infração, com aplicação de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante do imposto
devido e multa moratória diária de 0.2% (dois décimos por
cento) até o efetivo pagamento e remessa de 'noticia
criminis ao Ministério Público, se for o caso.".

EMENDA No 5
Dê-se ao inciso 1 do art. 30 4 seguinte redação:
"Art. 3ç - ................................
1 - de um único imóvel urbano, residencial, com área

construída de até 60m2 (sessenta metros quadrados). Cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 (cinqüenta mil)
UFIR5:

EMENDA No 6
Dê-se ao inciso II do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3g - ..................................
II - de um único imóvel rural, residencial e familiar, cuja
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área não seja superior a 50ha (cinqüenta hectares) e cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 cinquenta mil)

UF 1 Rs;
EMENDA NQ 7

Dê-se á Tabela A. a que se refere o art. 5, a seguinte
redação:

Tabela A
(a que se refere o art. 5Q da Lei n , de de 1996)
ITCD - TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS" INCIDENTE NOS QUINHÕES

TABELA PROGRESSIVA EM UFIR
BASE DE CÁLCULO: UFIR VIGENTE NA DATA DA AVALIAÇÃO
VALOR VENAL DOS BENS ALÍQUOTA

até 20.000 1,5%

de 20.001 a 40.000 2%

de 40.001 a 80.000 3%

de 80.001 a 160.000 4%

de 160.001 a 320.000 5%

de 320.001 a 600.000 6%

de 600.001 a 800.000 7%

acima de 800.000 8%
EMENDA NQ 8

Dê-se ao inciso V do art. 2Q a seguinte redação:
Art. 2Q - ...........................

V - as instituições de educação, de assistência social,
culturais e esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos da lei;'
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Péricles Ferreira. relator -
Ivair Nogueira - Geraldo Rezende.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI 14Q 1.056/96

* - A redação do vercidO no 1Q turno do Projeto de Lei nQ
1.056 é idêntica à redação final co referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.058/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epigrafe
dispõe sobre custas judiciais.
No l Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas ngs 

1
a 10.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser

examinada no 2Q turno e de se elaborar a redação do vencido,
que integra este parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos ser
preferivel e socialmente justo que o ónus das despesas
decorrentes do funcionamento cia justiça seja compartilhado
com quer a utiliza, ao invés de ser repartido
indiscriminadamente no âmbito cia sociedade. Observe-se.
aliás, que o projeto prevê diversas hipóteses cie isenção com
fins sociais e emergenciais, como "habeas-corpus", Juizado
cie Pequenas Causas. Juizo da Infância e Juventude,
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assistência judiciária a carentes e ações populares. entre
outras.
Ademais, constata-se que a proposição foi fruto de estudos
realizados harmonicamente pela Corregedoria-Geral de Justiça
e pela Secretaria da Fazenda e que ela permite a
simplificação das tabelas, facilitando seu entendimento e
aplicação.
Finalmente, aproveitamos a o portunidade para aperfeiçoar o

projeto por meio da Emenda nQ 1, q ue tem caráte r revisional,
objetivando dar uma redação mais precisa, sem alteração de
conteúdo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno.

do Projeto de Lei ng 1.058/96 na forma do vencido no l
turno, com a Emenda ng 1. a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Substituam-se os arts. 30 e 31 pelo seguinte art. 30.
renumerando-se os posteriores:
"Art. 30 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta
lei poderão ser atualizados por ato co Presidente do
Tribunal ce Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, com
base na variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - Ou
outro indice q ue venha a substitui-la.
Parágrafo único - As classes de valores das ações descritas

nas tabelas anexas a esta lei serão alteradas quando ocorrer
a atualização de que trata o caput", nos mesmos
percentuais.".
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helénio - Romeu Queiroz
- Ivair Nogueira - Geraldo Rezenae.

Redação do Vencido no lQ turnos
PROJETO DE LEI No 1.058/96

* - A redação co vencico co D roje , c cc ei no .058/96 é
idêntica à recaçao final cc referao aroe:o, publicado
nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 968/96

Comissão de Redação
o Projeto de Lei ng 968/96. de autoria do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as des pesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercicio cc 1997. foi aprovado em turno único, com as
Emendas flQS 2. 1.391, 2.018. 2.022, 2.025 e 2.329 a 2.389 e
com as subemendas que receberam o ng 1 as Emendas flQS 449,
1,392 e 1.682.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270. 1, dO Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação fina), q ue está cc acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 968/96
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal

do Estaco de Minas Gerais e co Orçamento de Investimento das
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Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para
o exercicio financeiro de 1997 estima a receita em
R$13.982.559.537.00 (treze bilhões novecentos e oitenta e
dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil quinhentos e
trinta e sete reais) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2g - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
Art. 3 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estão contiaos no Anexo 1 desta lei.
Art. 4g - As despesas dos órgãos e das entidades
compreendidos no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a
discriminação dos Anexos II e III desta lei.
Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nivel
de agregação, nos Quadros de Detalriamento ca Despesa
constantes nos anexos referidos no "caput. integra esta lei
na forma de inciso deste artigo, identificado numericamente
pela respectiva codificação orçamentária.
Art. 5g - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os
investimentos em R$1.264.956.694,00 (um bilhão duzentos e
sessenta e quatro milhões novecentos e cinqüenta e seis mii
seiscentos e noventa e quatro reais).
Art. 6g - Os investimentos das empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a
discriminação por projetos e atividades constantes no Anexo
IV desta lei.
Parágrafo único - Os projetos e as atividades constantes no

Anexo IV integram esta lei na forma de incisos deste artigo,
identificados numericamente pela respectiva codificação
orçamentária.
Art. 7g - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

créditos supiementares ao Orçamento Fiscal até o limite de
10% (dez por cento) da des pesa fixada no art. lQ desta lei.

lQ - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
1 - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação desses recursos;
II - as suplementações de dotações referentes ao pagamento

da divida pública e de precatórios judiciários, bem como os
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência.

2g - São dispensados os decretos de abertura de crédito
nos casos em que a lei determina a entrega automática do
produto de receita aos municipios.
Art. 8g - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o
limite de 104 (dez por cento) do valor referido no art. 5ç
desta lei.
Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste
artigo as supiementações realizadas com recursos
provenientes das operações e outros diretamente arrecadados
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pelas empresas controladas pelo Estado.
Art. 9g - O Poder Executivo poderá, sem orejuizo de outras
autorizações especificas, realizar operações de crédito até
o limite de R$2.130.437.277,00 (dois bilhões cento e trinta
milhões quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e setenta
e sete reais), destinados ao giro da divida mobiliária
vencivel em 1997.
Parágrafo único - Na Contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de
transferências federais, fiança bancária dos
estabelecimentos oficiais de crédito e caução ou penhor de
ações de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operações de Crédito por antecipação da receita, mediante
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite
esta pelecico no art. 11 da Resolução nQ 69. ce 15 cc
dezembro de 1995, do Senado Federal
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Pode- Executivo oferecer
.como garantia a vinculação dos recursc referentes à cota

estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto
sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestacua e
Intermunicipal e de Comunicação.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
operação de crédito interna ou externa no valor de
R$200.000,000,00 (duzentos milhões de reais), para a
promoção de investimentos destinados a complementar a
implantação do Sistema único de Saúde SUS -. para o
treinamento e a qualificação de recursos humanos necessários
ao seu funcionamento, para o desenvolvimento e a
complementação do seu sistema de processamento eletrônico de
informações e para a absorção de tecnologia gerencial.
Art. 12 - O Anexo VI integra esta lei na forma ce incisos
deste artigo, contendo as alterações que ceverão ser
compatibilizadas pelo Poder Executivo nos Anexos 1 a V desta
lei.
Art. 13 - Esta lei vigorará no exercício de 1997, a partir

ce lg de janeiro.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.016/96
Comissão de i:ação

O Projeto de Lei ng 1.016/96, o overnador do Estaco, que
altera a Lei ng 6.763. de 26/12/75. que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas ngs 1 e 2 ao vencido no
l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de oue, segundo
a técnica legislativa, seja caca à matéria a forma adequada,

zi

E
o
c
o
'A

E
o,

(O

o

o,



608

nos termos do art. 270, 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.016/96
Altera a Lei flQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n
6.763. de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. Sg - ....................................

l Q - O imposto incide sobre:
1) a operação relativa à circulação de mercadoria,

inclusive o fornecimento de alimentação e bebida em bar,
restaurante ou estabelecimento similar;
2) o fornecimento de mercadoria com prestação de ser-viço:
a) não compreendido na competência tributária dos

municípios;
b) compreendido na competência tributária dos municipios e

com indicação expressa de incidência do imposto estadual
como definido em lei complementar;
3) a saída de mercadoria em hasta pública;
4) a entrada, em território mineiro, decorrente de operação
interestadual, de petrôleo, de lubrificante e combustivel
liquido ou gasoso dele derivados e de energia elétrica,
quando não destinados à comercialização ou à
industrialização;
5) a entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa
física ou jurídica, ainda que se trate de bem destinado a
uso, consumo ou ativo permanente de estabelecimento, e a
aquisição, em licitação promovida pelo poder público, de
mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos Ou
abandonados;
6) a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de
mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada
a uso, consumo ou ativo permanente;
7) a prestação de serviço de transporte interestadual e
intermunicipal , por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto
e oleoduto, de bem, mercadoria, valor, pessoa ou passageiro:
8) a prestação onerosa de serviço de comunicação de

qualquer natureza, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação;
9) o serviço de transporte ou de comunicação prestado a
pessoa física ou jurídica no exterior, ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior;
10) a utilização, por contribuinte, de serviço cuja

prestação se tenha iniciado em outra unidade da Federação e
não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüentes.
Art. 6 - .....................................

- no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem
importados do exterior;
II - na entrada no estabelecimento de contribuinte de

mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada
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a uso, consumo ou ativo permanente;
IV - na aquisição, em licitação promovida pelo poder
público, de mercadoria ou bem importados do exterior e
apreendidos ou abandonados;
VI - na saída de mercadoria, a qualquer titulo, inclusive
em decorrência de bonificação, de estabelecimento de
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo
titular;
VII - no recebimento pelo destinatário, situado em
território mineiro, de petróleo. de lubrificante e
combustível líquido ou gasoso dele derivados e de energia
elétrica, oriundos de outra unidade da Federação. quando não
destinados á comercialização ou à industrialização;
X - no inicio da prestação de serviços de transporte
interestadual ou intermunicipal, de qualquer natureza:
XI - na geração. na emissão, na transmissão, na
retransmissão, na repetição, na ampliação ou na recepção de
comunicação de qualquer natureza, por qualquer processo,
ainda que iniciada no exterior, ressalvado o serviço de
comunicação realizado internamente no estabelecimento pelo
próprio contribuinte;

2g - ........................................
1) como tendo entrado e saído do estabelecimento do

importador, no Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros
saídos da repartição aduaneira ou fazendária com destino a
estabelecimento diverso daquele que os tiver importado,
observado o disposto na subai ínea "i. l" da alínea "1' do
item 1 do lo do art. 33;
4) como tendo entrado e saído do estabelecimento do
arrematante, no Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros
saídos da repartição aduaneira ou fazendãria com destino a
estabelecimento diverso daquele :ue os tiver arrematado:
Art. 7g - .....................................
II - a partir de 16 de setembro de 1996, a operação que

destine ao exterior mercadoria, inclusive produto primário e
produto industrializado se'-i-elaborado, bem como sobre
prestação de serviço para o terior;
III - a operação que destine a outra unidade da Federação

petróleo, lubrificante e combustível liquido ou gasoso dele
derivados e energia elétrica, quando destinados à
comercialização ou à industrialização;
XI - a saída de bem integrado no ativo permanente, assim
considerado aquele imobilizado pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses, e após o uso normal a que era destinado,
exceto no caso de venda de produto objeto de arrendamento
mercantil;
XIII - a execução de serviço de transporte, quando efetuado
pelo próprio contribuinte, no transporte de bens de seu
ativo permanente;

lo - A não-incidência de que trata o inciso II, observado
o que dispuser o regulamento, aplica-se também à operação
que destine mercadoria, com o fim especifico de exportação
para o exterior, a;
1) outro estabelecimento da empresa remetente;
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2) empresa comercia] exportadora. Inclusive "trading
company;
3) armazém alfandegário ou entreposto aduaneiro.
Art. 12 - .....................................

3g - Para os efeitos deste artigo. considera-se interna a
entrada, real ou simbólica, em estabelecimento do
contribuinte, de mercadoria ou de serviço importado do
exterior pelo titular do estabelecimento, bem como a
arrematação, em licitação, de mercadoria importada e
apreendida Ou abandonada.
Art. 13 - .....................................
IV - na saida de mercadoria, prevista no inciso VI do art.

6g, o valor da operação:
VI- ...........................................
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada,
na hipótese da alinea O';

2g - Integram a base de cálculo do imposto:
1) nas operações:
a) todas as importâncias recebidas ou debitadas pelo
alienante ou pelo remetente, como frete, seguro, juro,
acréscimo ou outra despesa:
O) vantagem recebida, a qualquer titulo, pelo adquirente.
salvo o desconto ou o abatimento que independa de condição.
assim entendido o que não estiver subordinado a evento
futuro ou incerto;
2) nas prestações, todas as importâncias recebidas ou

debitadas ao tomador do serviço, como juro, seguro, desconto
concedido sob condição e preço de serviço de coleta e
entrega de carga.

4Q - Na falta do valor a que se referem os incisos IV e
IX, ressalvado o disposto no 8Q, a base de cálculo do
imposto e:
a) o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no

mercado atacadista do local da operação ou. na sua falta, no
mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor,
extrator ou gerador, inclusive de energia.

6 - Na hipótese da alinea "c" do 4Q, caso o
estabelecimento remetente não efetue venda a outro
comerciante ou industrial ou, em qualquer caso, se não
houver mercadoria similar, a base de cálculo deve ser
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço de
venda no varejo.

7g - Na hipótese do 5g, caso o remetente não tenha
efetuado venda de mercadoria, a base de cálculo será o preço
corrente da mercadoria ou de sua similar rio mercado
atacadista do local da operação ou, na falta deste, no
mercado atacadista regional.

9Q - O disposto no parágrafo anterior não se aplica a
operação com produto primário, hipótese em que a base de
cálculo será o seu preço co r rente no mercado atacadista do
estabelecimento remetente.

11 - Na hipótese de arrendamento mercantil, a operação
será considerada como de compra e venda a prestação se a
opção de compra for exercida antes de decorrido o prazo
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minimo estabelecido na legislação especifica.

16 - Na hipótese do c 5g do art. 6Q, a case de cálculo do
imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido
de percentual ce margem de lucro, apl icando-se, no que
couber, a regra contida nos ff 19 a 21.

20 - Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço
final ao consumidor, único ou mãximo, seja fixado por órgão
público competente, a base de cálculo do imposto, para fins
de substituição tributária, será o referido preço por ele
estabelecido.
Art. 21 - .....................................
- o armazém-geral, a cooperativa, o depositário, o

estabelecimento beneficiador e qualquer Outro encarregado da
guarda, Co beneficiamento ou (ia comercialização de
mercadoria, nas seguintes hipóteses:
a) relativamente à saida Ou à transmissão de propriedade de

mercadoria depositada, inclusive por contribuinte oe fora do
Estado;
b) no caso de receber, manter em de pósito. aar entrada ou

saida a mercadoria de terceiro, sem documento fiscal nábil e
sem pagamento ao imposto;
IV - o leiloeiro, pelo imposto devido na operação realizada

em leilão;
VII - a pessoa que, a qualquer titulo, recebe, dá entrada

Ou mantém em estoque mercadoria sua ou de terceiro.
desacobertada de documento fiscal
Art. 22 - Ocorre a substituição tributária quando o
recolhimento do imposto devido pelo:

- alienante ou remetente da mercadoria ou pelo prestador
de serviços de transoorte e comunicação ficar sob a
responsabilidade do adquirente ou do destinatário da
mercadoria, ou do destinatário ou do usuário do serviço;
II - adquirente ou destinatário da mercadoria pelas

operações subseqúentes ficar sob a responsabilidade do
alienante ou do remetente da mercadoria;
III - ad quirente Ou destinatário da mercadoria, ainda que

não contribuinte, cela entrada ou pelo recebimento para uso.
consumo ou ativo permanente, ficar sob a responsabilidade do
alienante ou do remetente da mercadoria;
IV - prestador do serviço de transoorte ficar sob a

responsabilidade do alienante ou cio remetente da mercadoria
ou de outro prestador de serviço;
V - depositante da mercadoria, em operações anteriores ou
subseqüentes, ficar sob a responsabilidade do depositário a
qualquer titulo.

- Para obtenção da base de cálculo, nos casos de
responsabilidade pelo pagamento do imposto ;r substituição
tributária, será ooservado o disposto nos 19 a 21 do art.

- A responsaciidaae prevista neste artigo aplica-se:
11 conforme Cispuser o regulamento, ás operações com as

mercadorias e os serviços relacionados na Tabela E, anexa a
esta lei, e com outras mercadorias indicadas pelo Poder
Executivo:
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2) na hipótese do inciso 1 deste artigo, a operação com
mercadorias não relacionadas na Tabela E, de que trata o
item anterior, desde que celebrado termo de acordo com o
Fisco;
3) na prestação de serviço de transporte de carga por
transportador autónomo ou por empresa transportadora de
outra unidade da Federação, não inscritos no cadastro de
contribuintes do Estado, ao alienante ou ao remetente da
mercadoria. Quando contribuinte do imposto, exceto se
produtor rural ou microempresa, observado o disposto no
17:
4) a empresa de transporte de carga inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, excepcionado o caso de transporte
intermodal, pelo pagamento do imposto devido na prestação
realizada por terceiros, sob a forma de subcontratação;
5) a contribuinte situado em outra unidade da Federação que
remeter ao Estado petróleo ou lubrificante e combustivel
liquido ou gasoso dele derivados, não destinados a
comercialização ou a industrialização:
6) a empresa oe outra unidade da Federação geradora ou
distribuidora de energia elétrica, em operação com destino a
consumidor final no Estado, pelo pagamento do imposto, desde
a produção ou a importação até a última operação, sendo seu
cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final.

9Q - Na entrada de mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária, proveniente de outra unidade da
Federação para entrega no Estado a comerciante atacadista e
varejista ou sem destinatário certo, o imposto será pago na
forma que dispuser o regulamento, observando-se, no que
couber, para efeito da base de câlculo. O diSPOStO flOS f6 19
a 21 do art. 13.

lo - Ressalvada a nipôtese prevista nos li e 12 deste
artigo, o imposto corretamente recolhido por Substituição
tributária é definitivo, não ficando, qualquer que seja o
valor das saídas das mercadorias:
1) o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhi-mento

da diferença do tributo;
2) o Estado sujeito a restituição de qualquer valor, ainda
que sob a forma de aproveitamento de crédito para
compensação com débito por saída de outra mercadoria.

11 - E assegurado ao contribuinte substituído o direito à
restituição do valor do imposto pago por força da
substituição tributária, correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar.
Art. 28 - .....................................

- Fica facultado ao produtor rural optar pelo sistema
de débito e crédito Ou do crédito presumido.

4g - Em substituição ao aproveitamento de crédito
relacionado com a aquisição ou a produção de aves. o
estabelecimento abatedouro poderá optar por crédito de
importância equivalente à aplicação de 5% (cinco por cento)
do valor de suas operações de saida, devendo essa o pção ser
declarada em termo em livro fiscal próprio autenticado pela
Receita Estadual
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Art. 29 - O valor devido a titulo de imposto resultará da
diferença a maior entre o imposto referente á mercadoria
saida e ao serviço de transporte ou de comunicação prestado
e o imposto cobrado relativamente á entrada, real ou
simbõlica, de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou bem
para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento de
serviço de transporte ou de comunicação. no respectivo
estabelecimento.
Art. 30 - O direito ao crédito, para efeito de compensação
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que
tenha recebido a mercadoria ou o bem ou para o qual tenha
sido prestado o serviço, está condicionado à idoneidade da
documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e
nas condições estabelecidos na legislação.
Art. 31 - Não implicará crédito para compensação com o
imposto devido nas operações ou nas prestações subsequentes:

- a operação ou a prestação beneficiada por isenção ou
não-incidência do imposto, salvo previsão em Contrário da
legislação tributária;
II - o imposto relativo à operação ou á p restação, Quando a

operação ou a prestação subsequente, com a mesma mercadoria
OU Com outra dela resultante, inclusive a utilizada na
produção, na gera:23 ou na extração, estiverem beneficiadas
por isenção ou nã:'-incidência, exceto, observado o disposto
no 3Q do art. 32, quando destinada a exportação para o
exterior;
III - o imposto relativo à entrada de bem ou ao recebimento

de serviço alheios à atividade do estabelecimento.
lo - Salvo determinação em Contrário da legislação

tributária. quando a operação ou a prestação subsequente
estiver beneficiada com redução da base ae cálculo, o
crédito será proporcional à base de cálculo adotada.

2 - Salvo prova em contrário, presume-se alr'eio á
atividade do estabelecimento o veiculo de transporte
pessoal.
Art. 32 - O contribuinte deverá efetuar o estorno do
imposto de oue se tiver creditado sempre que o serviço
tomado ou a mercadoria ou o bem entrado no estabelecimento:
1 - for objeto de operação ou prestação subsequente não

tributada ou isenta, sendo essa Circunstância imprevisivel
na data da entrada da mercadoria ou do bem ou da utilização
do serviço:
II - for integrado ou consumido em processo de
industrialização, quanco a saida do produto resultante não
for tributada ou estiver senta do imposto;
III - vier a ser utilizado para fim alheio á atividade do

estabelecimento:
IV - for objeto ce operação ou prestação subseqüente com

redução da base de cálculo, hipótese em que o estorno será
proporcional à redução:
V - vier a ser objeto de perecimento, deterioração,
inutilização, extravio, furto, roubo ou perda, por qualquer
motivo, da mesma mercadoria ou bem, ou de Outra dela
resultante, dentro do mesmo periodo em oue se verificar o



614

fato, ou no prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de
calamidade publica, contado de sua declaração oficial.

lg - Até 31 de dezembro de 1997. o uso ou o consumo, no
estabelecimento, de mercadoria por ele produzida ou

adquirida para industrialização ou comercialização,
determinará o estorno do crédito a ela relativo.

2g - O valor escriturado para o abatimento sob a forma de
crédito será sempre estornado quando o aproveitamento
permitido na data da aquisição ou do recebimento de
mercadoria ou bem, ou da utilização de serviço, tornar-se
total ou parcialmente indevido por força de modificação das
circunstâncias ou das condições anteriores.

3g - Não será estornado crédito referente a mercadoria,
bem ou serviço, entrados ou recebidos a partir de lg de
novembro de 1996, que venham a ser objeto de o peração ou
prestação destinadas ao exterior, ressalvado aquele
relacionado a mercadoria entrada em estabelecimento
industrial a partir de 16 de setembro de 1996. para
integração ou consumo em processo de produção de produto
industrializado, inclusive semi-elaborado, para exportação
para o exterior, cuja manutenção fica assegurada desde 16 de
setembro de 1996.
f 4Q - Será estornado o crédito referente a bem do ativo

permanente alienado antes de decorrido o prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da sua aquisição, hipótese em que o
estorno será de 20% (vinte por cento) por ano ou fração que
faltar para completar o qüinqüênio.

5g - Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se
bem do ativo permanente aquele imobilizado pelo prazo mínimo
de 12 (doze) meses e após o uso normal a que era destinado.

6g - Em qualquer período de apuração do imposto, se bem
do ativo permanente for utilizado na comercialização, na
industrialização, na produção, na geração Ou na extração de
mercadoria cuja saída resulte de operação isenta, não
tributada ou com base de cálculo reduzida, ou para prestação
de serviço isento, não tributado ou com base de cálculo
reduzida, haverá estorno do crédito escriturado, conforme
dispuser o regulamento.

7g - Em cada período, o montante do estorno previsto no
parágrafo anterior será o que se obtiver multiplicando-se o
respectivo crédito pelo fator igual a 1/60 (um sessenta
avos) da relação entre a soma das saídas e prestações
isentas, não tributadas ou com base de cálculo reduzida, e o
total das saidas e das prestações no mesmo período.

8g - Para efeito de aplicação do disposto nos 6Q e 7g,
as saídas e as prestações com destino ao exterior equiparam-
se às tributadas.

9 - O quociente de 1/60 (um sessenta avos) de que trata
o 7Q será proporcionalmente aumentado ou diminuído, "prc
rata die, caso o período de apuração seja superior ou
inferior a 1 (um) mês.

10 - O montante que resultar da aplicação dos 6g a 9g

deste artigo será lançado no livro previsto no 12 ou err
outro documento previsto na legislação tributária, a titulC
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de estorno de crédito.

11 - Ao fim do 5Q (quinto) ano contado da data do
lançamento a que se refere o 12, o saldo remanescente do
crédito será cancelado de modo a não mais ocasionar estorno.

12 - Para aplicação do disposto nos f 4Q a li, além do
lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito
da compensação prevista no art. 29, o crédito resultante de
operação de que decorra entrada de bem destinado ao ativo
permanente será objeto de outro lançamento, em livro orôprio
ou em outro documento previsto na legislação tributária. na
forma em q ue dispuser o regulamento.

13 - Operação tributada, posterior a saida não tributada
ou isenta com produto agropecuário. dá ao estabelecimento
que a praticar direito a creditar-se do imposto cobrado na
operação anterior a saída isenta ou não tributada, observado
o que dispuser o regulamento.

14 - O disposto no parágrafo anterior não se aplica
quando ao contribuinte que praticar a operação isenta ou não
tributada for assegurado o direito à manutenção do crédito.
Art. 33 - ...................................
lg- .................

1) tratando-se de mercadoria ou bem:
b) o CO estabelecimento oue transfira a propriedade, OU O

titulo que a represente, ce mercadoria por ele adquirida no
Pais e que por ele não tenha transitado;
d) onde se encontre, quando em situação irregular pela
falta de documentação fiscal ou quando ac:-Danhado de
documentação falsa ou inidônea, conforme :;spuser o
regulamento:
i) importados do exterior:
i.1) o do estabelecimento:
i.1.1) que, direta ou indiretamente, promover a importação:
i.1.2) destinatário, onde ocorrer a entrada fisica de

mercadoria ou bem, quando a importação for promovida por
outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da
Federação, de mesma titularidade daquele Ou oue com ele
mantenha relação de interdependência:
i.1.3) destinatário, onde ocorrer a entrada fisica de

mercadoria ou bem, quando a importação, promovida por outro
estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da
Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de
destiná-los áquele;
i.2) o do domicilio do adquirente, quando não estabelecido:
ml aquele onde seja realizada a licitação, no caso de

arrematação de mercadoria impor- - Ia do exterior e apreendida
ou abandonada:
2) ............................................
d) aouele onde se encontre o transportador, quando em
situação irregular pela falta de documentação fiscal ou com
documentação falsa Ou inidônea, conforme dis puser o
regulamento:
3) ............................................
a) o do estabelecimento que promover a geração, a emissão,
a transmissão, a retransmissão, a repetição, a ampliação ou
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a r ecepção do serviço, inclusive de radiodifusão sonora e de
som e imagem;
4) tratando-se de serviço prestado ou iniciado no exterior.

o do estabelecimento ou do domicilio do destinatário.
4Q - O disposto na alínea 'b" do inciso 1 do lg deste

artigo não se aplica a mercadoria recebida de outra unidade
da Federação e mantida no Estado em regime de depósito.
Art. 35 - Em função do porte ou da atividade do
estabelecimento, o imposto poderá, na forma como dispuser o
regulamento, ser calculado com base na estimativa do

 movimento econômico do contribuinte, nas seguintes

hipóteses:".
Art. 2Q - Os artigos a seguir relacionados, da Lei ng
6.763. de 26 de dezembro de 1975. ficam acrescidos dos
seguintes dispositivos:
"Art. 6g - ....................................
XII - no ato final da pres t ação ce serviço de transporte
iniciada no exterior:
XIII - no recebimento, pelo destinatário, de serviço de
transporte ou de comunicação prestado no exterior;
XIV - no momento da transmissão da propriedade de

mercadoria objeto de arrendamento mercantil ao arrendatário.
Art. 7Q - ..................................
XXIII - operação de arrendamento mercantil, não
compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário.
Art. 13 - .....................................
IX - no recebimento pelo destinatário, situado em

território mineiro, de energia elétrica e de petróleo, de
lubrificante e combustível liquido ou gasoso dele derivados.
oriundos de outra unidade da Federação, quando não destinado
à comercialização ou à industrialização, o valor da operação
de que decorrer a entrada;
X - na venda de produto objeto de arrendamento mercantil.
em decorrência de opção de compra exercida pelo
arrendatário. o valor correspondente ao preço para o
exercício da opção de compra, observada a legislação
pertinente e o disposto no 11;
XI - na hipótese do inciso XIII do art. 6g. o valor da
prestação do serviço acrescido, se for o caso. de todos os
encargos relacionados com a sua utilização.
f 24 - Na hipótese de importação, o valor constante no

documento de importação, expresso em moeda estrangeira, será
convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio utilizada
para cálculo de imposto de importação, sem qualquer
acréscimo ou devolução posterior se houver variação cambial
até o pagamento efetivo do preço.

25 - Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo devido
o imposto de importação, utilizar-se-á a taxa de câmbio que
seria empregada caso houvesse tributação.

26 - O valor fixado pela autoridade aduaneira para base
ce cálculo do imposto de importação. nos termos da
legislação aplicável, substituirá o valor constante no
documento de importação.

27 - A base de cálculo do imposto, conforme dispuser o
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regulamento, será arbitrada pelo Fisco. Quando for omissa ou
não merecer fé a declaração, o esclarecimento ou o documento
do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado,
assegurado a este o direito à contestação do valor
arbitrado, mediante impLnação. com exibição de documento
que comprove suas al;açôes, dentro do contencioso
administrativo-fiscal, na forma que dispuser a legislação
tributária  administrativa.

 

Art. 14	-	.....................................
l - A condição de contribuinte independe ce estar a

pessoa constituida ou registrada, bastando que pratique com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial
a operação ou a prestação definidas como fato gerador co
imposto.

- Os requisitos de habitualidade ou volume não se
aplicam ás hipóteses previstas nos itens 3 a 5 e 9 2D Ix i2
do art. 5g.

 

Art . 15 - .....................................
XIII - o destinatário de serviço iniciado ou prestado no

exterior;
XIV - o adquirente, em operação interestadual, de petrõleo,
de lubrificante e combustivel liquido ou gasoso dele
derivados, e de energia elétrica, quando não Cestinacos á
comercialização ou à industrialização.

 

Art. 21 - .....................................
rx - a empresa exploradora de serviço postal, em relação á

mercadoria:
a) transportada sem documento fiscal ou com nota fiscal com
prazo de validade vencido:
b) transportada com documentação fiscal falsa ou inidônea;
c) importada do exterior, sob o Regime de Tributação
Simplificada - RTS -, e por ela entregue sem o pagamento do
imposto devido:
X - a empresa de construção civil que, em nome de
terceiros, adquirir ou receber mercadoria ou serviço
desacobertados de documento fiscal:
XI - as empresas indicadas no ( lg do art. 7. pelo imposto
e acréscimos legais relativos á operação ce remessa ao
abrigo da não-incidência, no caso de a exportação para o
exterior da mercadoria não se efetivar:
XII - qualquer pessoa, pelo recolhimento do imposto e
acréscimos legais devidos por contribuinte ou responsável
quando os atos ou as omissões daquela concorrerem para o
não-recolhimento do tributo por estes.
Parágrafo único - Res pondem subsiciariamente pelo pagamento

do imposto e acréscimos legais:
1) o inventariante, o sindico ou o comissário, pelo imposto
devido pelo espólio, pela massa falida ou pelo
Concordatãrio, respectivamente;
2) o diretor, o administrador ou o sócio-gerente. pelo
imposto devido pela sociedade que dirige ou dirigiu ou de
que faz ou fez parte:
3) o contabilista ou a empresa prestadora de serviço de
contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhico
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em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé;
4) o transportador subcontrataco, pelo pagamento do imposto
eacréscimos legais devidos pelo contratante, relativamente
á prestação Que executar;
5) na hipótese de diferimento do imposto, o alienante ou
remetente da mercadoria ou o prestador do serviço. Quando O
adquirente ou destinatário descumprir,total ou
parcialmente. a obrigação, caso em Que será concedido ao
responsável subsidiário, antes da formalização do crédito
tributário, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do
tributo devido, monetariamente atualizado, sem acréscimo ou
penalidade.
Art. 22 - ......................................

12 - O disposto no 11 aplica-se também caso se comprove
que, na operação final com mercadoria ou serviço, nas
condições estabelecidas em regulamento, se tenha configurado
obrigação tributária inferior à presumida, no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de publicação desta lei.

13 - Na hipótese prevista nos 11 e 12:
1) formulado o pedido de restituição e não havendo

deliberação no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de seu protocolo, o contribuinte substituido poderá se
creditar, em sua escrita fiscal, do valor Objeto do pedido.
devidamente atualizado segundo os mesmos critérios
aplicáveis ao tributo, observado o disposto em regulamento;
2) sobrevindo decisão contrária irrecorrivei na esfera
administrativa, o contribuinte substituido, no prazo de 15
(quinze) dias contados da ciência da decisão, procederá ao
estorno do crédito lançado, devidamente atualizado, com o
pagamento dos acréscimos legais cabiveis.

14 - Em substituição à sistemática prevista nos 11, 12
e 13. fica o Poder Executivo autorizado a conceder regime
especial de tributação, estabelecendo forma diversa de
ressarcimento.

15 - Na hipótese do inciso 1. o imposto devido por
substituição tributária será exigido do responsável,
conforme dispuser o regulamento, quando da entrada ou do
recebimento da mercadoria ou do serviço.

16 - Na hipótese do inciso II, o valor a recolher a
titulo de substituição tributária será a diferença entre o
imposto calculado mediante aplicação da aliquota vigente nas
ope r ações internas sobre a base do cálculo definida para a
substituição e o devido pelas operações próprias.

17 - A responsabilidade prevista no item 3 do 8Q:
1) poderá ser atribuída ao produtor rural median:e

celebração de termo de acordo:
2) ficará dispensada, desde que o transportador recolha o
imposto, antes de iniciada a prestação. na forma que
dispuser o regulamento.
Art. 29 - .................................
5Q - Para efeito de aplicação deste artigo, o débito e o

crédito devem ser apurados em cada estabelecimento co
sujeito passivo, vedada a apuração conjunta. ressalvada a
hipótese de inscrição única, conforme dispuser o
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regulamento.
f 6g - Na aplicação ceste artigo, darão direito a crédito:
1) a entrada, ocorrida a partir ae lQ de janeiro de 1998.

de bem destinado a uso ou consumo do estabelecimento;
2) a energia elétrica usada ou consumida no

estabelecimento, bem como a prestação de serviço de
comunicação recebida, a partir de lg de novembro de 1996:
3) a entrada, ocorrida a partir de lQ de novembro de 1996,

de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento.
7 - Saldo credor acumulado a partir de 16 de setembro de

1996 por estabelecimento que realize operação ou prestação
de que tratam o inciso 11 do art. 7 e o seu lg pode ser
transferido, na proporção que estas representem do total da
operação ou prestação realizada pelo estabelecimento:
1) para Outro estabelecimento cia mesma empresa neste

Estado:
2) havendo saido remanescente, para outro contribuinte

Oeste Estado, mediante autorização do Fisco, na forma em que
dispuser o regulamento.

8g - O regulamento poderá prever outras formas de
utilização ao saldo credor, na hipótese do parágrafo
anterior, bem como permitir a transferência de crédito
acumulado em razão de outras operações ou prestações.
Art. 30- ......................................
f 4Q - O direito ce utilizar o crédito extingue-se de-
corridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão do
documento.
Art. 33- ......................................
:lQ - .........................................
1) .............................................
P) o do estabelecimento destinatário, ou. na  falta deste, o
do domicilio do adquirente que receber, em operação
interestadual, energia elétrica, petróleo ou lubrificante e
combustível liquido ou gasoso dele derivados, quando não
destinados á comercialização ou á industrialização;.
Art. 3g - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei ng
6.763. de 26 de dezembro de 1975, ficam revigorados com a
seguinte recação:
'Art. 6g - .....................................
6 - Na hipótese do inciso I. a pós o desembaraço

aduaneiro, a entrega, observado o disposto no art. 21, pelo
depositário de mercadoria ou bem importados do exterior
deverá ser autorizada pelo órgão responsável por seu
desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do
comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do
despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário da
legislação tributária.
Art. 7Q - ......................................
XX - a operação de qualquer natureza cie que decorra a
transferência de propriedade de estabelecimento industrial
comercial ou de outra espécie, desde que não importe em
saida física ce mercadoria:
XXII - a operação, de oualquer natureza, cie que decorra a
transferência de bem móvel salvado de sinistro para
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companhia seguradora:
3 - O disposto no 1Q somente se aplica á operação de

remessa da própria mercadoria a ser exportada

posteriormente. no mesmo estado em Que se encontre,

ressalvado o seu simples acondicionamento OU
reacond icionamento.
§ SQ - A não-incidência prevista no inciso II não alcança.
ressalvado o disposto no f lg, as etapas anteriores de
circulação da mesma mercadoria ou de outra que lhe tenha
dado origem.
Art. 13 - ...........................
§ 19 - Á base de cálculo, para fins de substituição

tributária, será:
1) em relação a operação ou prestação antecedentes ou

concomitantes, o valor da operação ou da prestação praticado
pelo contribuinte substituido;
2) em relação a operação ou prestação subseqüentes, obtida
pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação Ou da prestação própria realizada
pelo substituto tributário ou pelo substituido
intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e oe outros
encargos cobrados ou transferiveis ao adquirente ou ao
tomador de serviço;
c) a margem de valor agregado, nela incluida a parcela
referente ao lucro e o montante do próprio imposto, relativa
a operação ou prestação subseqüentes, que será estabelecida

em regulamento, com base em pr eço usualmente praticado no
mercado considerado, obtido por levantamento, ainda Que por
amostragem, ou através ae informações e outros elementos
fornecidos por entidade representativa do respectivo setor,
adotando-se a média ponderada dos pr eços coletados.
s 21 - Existindo preço final a consumidor sugerido pelo

fabricante ou pelo importador, poderá o regulamento
estabelecer como base de cálculo esse preço..
Art. 4Q- As disposições da legislação tributária
aplicáveis á prestação de serviço de transporte,
especialmente as relativas ao fato gerador. à base de
cálculo, á aliquota e ao sujeito passivo, aplicam-se ao
serviço de transporte aéreo.
Art. 5g - A Tabela E, anexa á Lei nQ 6.763. de 26 de
dezembro de 1975, passa a vigorar na forma da tabela
constante no anexo desta lei.
Art. 6 - Fica revogado o 2Q do art. 23 da Lei ng 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, passando o seu § lg a vigorar
como parágrafo único, com a seguinte redação:
'Art. 23 - ..................
Parágrafo único - Na impossibilidade de determinação do

estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha

sido efetuada a operação ou encontrada a mercadoria, ou o
local onde tenha sido prestado o serviço ou constatada a sua
prestação.
Art. 7Q - O art. 6Q da Lei ng 12.282, de 29 de agosto de
1996, fica acrescido dos seguintes ff 5ç e 6, passando seu
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"caput" a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

parcelamento. na forma progressiva, de crédito tributário
vencido até 60 (sessenta) dias antes da data de publicação
desta lei, formalizado ou não, inclusive o inscrito em
divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, em até 100
(cem) parcelas, observado o disposto na tabela constante no
Anexo II desta le, desde que o interessado protocolize o
requerimento até 31 de março de 1997, acompanhado do
comprovante do depósito inicial.

5 - A negociação de débito fiscal, ajuizada ou não,
poderá ser de

f
inida pelo agente fazendá r'io. de acordo com a

lei, sem o parecer prévio ca Procuradoria da Fazenca, que
acatará a decisão para fins processuais

6g - Os honorários devidos a P rocuradoria da Fazenda não
poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor da divida
e serão parcelados na mesma proporção do parcelamento da
divida..
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de novembro de
1996. observado o disposto no inciso II do art. 7, nos
6p e 7g do art. 29 e no f 3Q do art. 32 da Lei nQ 6.763, de
26 de dezembro de 1975.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os incisos XV do art. 70 e III do art. 12 e os

2g do art. 23 e 3Q do art. 33 da Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1975.
Sala das Comissões, 19 de dezembro cie 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
• - A referida tabela foi 0ulicaca na edição do Diário do

Legislativc de 24/12/96.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.041/96
Comissão ce Redação

O Projeto de Lei nQ 1.041/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta do
imóvel que especifica, situado no Municipio de Muriaé. foi
aprovado no 2o turno, com a Emenda nQ 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim ce que, segundo
a técnica legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com c aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.041/96
Autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta co imóvel que

especifica. situaco no Municipio ce Muriaé.
A Assembléia Legislativa ao Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar
permuta do imóvel de propriedade do Estado, situado no
Municipio de Muriaé, na Rua Coronel Domiciano. 170.
constituido de terreno com área de 707,70m2 (setecentos e
sete metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e
respectiva benfeitoria, constante de prédio com 609,53m2
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(seiscentos e nove metros quadrados e cinquenta e três
decímetros quadrados) de área construida, registrado sob o
flQ 24.028, a fls. 196 do livro 2-Z. no Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Muriaé, pelo imóvel de propriedade
de José Braz, situado no mesmo município, na Rua Artur
Bernardes. 115, constituído de terreno com 2.427.76m2 (dois
mil quatrocentos e vinte e sete metros quadrados e setenta e
seis decímetros quadrados) e respectiva benfeitoria,
compreendendo prédio de 2 (dois) pavimentos, registrado sob
o ng 0, matricula ng 16.924, a fls. 80 do livro 2-P, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.
Parágrafo único - Fica tombado o imóvel de propriedade do
Estado, objeto da permuta de que trata esta lei, situado na
Rua Coronel Domiciano. 170. no Município de Muriaé,
constituído de terreno e prédio, conforme descrito no art.

lQ.
Art. 2g - A permuta se dará sem torna para as partes, e na
escritura respectiva constará cláusula que assegure ao
Estado a permanência no seu imóvel, sem õnus, pelo prazo de
3 (três) anos a partir da sua assinatura.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data ae sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.056/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.056/96. deautoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, § lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.056/96
Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Incidência

Art. lg - O Imposto sobre Transmissão "Causa Mort is' e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incidirá:
1 - no ato em que ocorrer _a transmissão da propriedade de

bens ou direitos, por sucessão legitima ou testamentária;
II - no ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de

bens e direitos, por meio de fideicomisso:
III - na doação a qualquer titulo, ainda que err

adiantamento da legitima;
IV - na ação de separação judicial ou de divórcio e na

partilha de bens na união estável, incidindo o impostc
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apenas sobre o montante que exceder á meação;
V - na desistência de herança ou legado com determinação do

beneficiário;
VI - na instituição ou extinção de usufruto não oneroso;
VII - no recebimento de quantias depositadas em contas
bancárias de poupança ou em conta corrente em nome do "de
Cuj us'.

lg - O imposto incidirá sobre a doação ou transmissão
hereditária C	testamentária de bem imóvel situado em
território do staao e respectivos direitos, bem como sobre
bens móveis, semoventes. títulos e créditos, e direitos a
eles relativos.

- Q imposto incidirá sopre a doação Se:
1 - o doador tiver domicilio no Estado, no caso ce bens

móveis;
II - o doador não tiver residência ou domicilio no Pais, e

o donatário for dornicfliado no Estado;
III - os bens imóveis doados estiverem localizados no

Estado.
- Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á doação

o ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmitir
bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio ao donatário,
que os aceitará, expressa, tácita ou presumidamente,
incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus.

4g - Nas transmissões não onerosas "causa mortis'.
ocorrerão tantos fatos geradores cistintos Quantos forem os
herdeiros ou legatários.

5g - Nas transmissões decorrentes de doações, ocorrerão
tantos fatos geradores distintos quantos forem os Õonatàrios
do bem, titulo ou crédito, ou do direito transmitido.

Capitulo II
Da Não-Incidência

Art . 2g - O imposto não incidirá sobre as transmissões
causa mortis" e doações em que figurarem como herdeiros,
legatários ou donatários:

- a União, o Estado ou o Municipio;
11 - os templos de Qualquer culto;
III - os particos políticos e suas fundações;
IV - as entidades sindicais:
V - as instituições de assistência social, as educacionais,
culturais e esportivas. sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos ca lei;
VI - as autarquias e as fundações instituidas e mantidas

pelo poder púDl ico
lg - O disposto neste artigo aplica-se às entidades

mencionadas nos incisos III a V, desde que estas:
- não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de

suas rendas, a titulo de lucro ou participação no seu
resultado;
II - apliquem integralmente no Pais os recursos destinados

á manutenção de seus objetivos institucionais;
- mantenham esc-ituração de suas receitas e des pesas em

livros revestidos de formalidaces ca pazes de assegurar Sua
exatidão.
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- O disposto neste artigo aplica-se ás entidades
mencionadas nos incisos II a VI, desde que os bens,
direitos, títulos ou créditos sejam destinados ao
atendimento de suas finalidades essenciais, observado,
ainda, o disposto no parágrafo anterior.

3g - O imposto não incidirá sobre as transmissões "causa
mortis de valores não recebidos em vida pelo de cujus,
correspondentes a remuneração oriunda de relação de
trabalho, bem como a rendimentos de aposentadoria e pensões.

Capitulo III
Da Isenção

Art. 3 - Ficará isenta do imposto a transmissão não
onerosa:

- de um único imóvel urbano, residencial. com  área
construida de até 60m2 (sessenta metros quadrados) e cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 (cinqüenta mil)
UFIR5:
II - de um único imóvel rural, residencial e familiar, cuja

área não seja superior a 50ha (cirlaüenta hectares) e cujo
valor não ultrapasse o equivalente a 50.000 (cinquenta mil)
UFIR5:
III - de roupas, utensílios agrícolas de uso manual, bem

como de móveis e aparelhos de uso doméstico que guarnecerem
as residências familiares:
IV - de bens ou direitos havidos por doação, cujo valor por

quinhão ou por fração ideal da universalidade não ultrapasse
10.000 (dez mil) UFIR5;
V - de bens de herança ou do monte-mor cujo valor total não
ultrapassar 25.000 (vinte e cinco mil) UFIRs, na sucessão
"causa mortis";

l Q - Quando se tratar de um único imóvel residencial
familiar, a isenção será total até o valor de 50.000
(cinqüenta mil) UFIRs, sendo que, acima desse valor, e até
100.000 (cem mil) UFIRs, o imposto será reduzido em 90
(noventa por cento).

- O valor da UFIR deverá ser o vigente na data da
avaliação.

Capitulo IV
Do Cálculo do Tributo

Seção 1
Base de Cálculo

Art. 4 - A base ae cálculo do imposto será o valor dos
bens, declarado oelo contribuinte e homologado pela

administração fazendária Ou apurado mediante avaliação
efetuada pela Fazenda Estadual. expressa em moeda corrente
nacional e em seu equivalente em UFIR.

lg - Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo
do imposto será:

- 1/3 (um terço) do valor dos bens, na transmissão não
onerosa do domínio útil;
II - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão

não onerosa do domínio direto:
III - 1/3 (um terço) do valor dos bens, na instituição do

usufruto, por ato não oneroso, bem como no seu retorno ao
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nu-proprietário;
IV - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão

não onerosa da nua-propriedade.
20 - Discordando da avaliação efetuada pela administração

fazendária, o contribuinte poderá, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados do momento em que comprovadamente tiver
ciência do fato, requerer avaliação contraditória. observado
o seguinte:

- o requerimento deverá ser apresentado à repartição
fazendária onde tiver sido processada a avaliação, podendo o
requerente juntar laudo técnico;

- não estando o requerimento acompanhado ce laudo.
po:erá o contribuinte indicar assistente para acornpannar Os
trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsàve pela
avaliação impugnada;
III - no prazo de 15 quinze) dias, contados do recebimento

do pedido, sob pena de preclusão, a administração fazendária
emitirá parecer fundamentado nos critérios adotados para a
avaliação e, no mesmo prazo, o assistente, se indicado,
emitirá seu laudo:
IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo

do assistente será encaminhado ao responsável pela
administração fazendária, a quem competirá decidir
conclusivamente sobre o valor da avaliação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Seção :1
Da Aliquota

Art. 5g - Na transmissão "causa mcrtis". o imposto devido
será apurado na forma seguinte:

- o valor total dos bens será decomposto em faixas de
valor, nos termos da Tabela A, anexa a esta lei:
II - a cada faixa de valor será aplicada a respectiva

aliquota, especificada na Tabela A:
II - o valor total do imposto devido será calculado

mediante a soma dos valores apurados na forma dos incisos
anteriores, aplicando-se, se for o caso, as reduções
previstas nesta lei.
( l Q - Á administração fazendária aceitará os valores

declarados pelo contribuinte ou fixará outros mediante
avaliação, na forma desta lei.

- As aliduotas serão proporcionalmente reduzidas.
conforme o momento em que se der a efetiva quitação Co
imposto, mediante a multiplicação pelos coeficientes
seguintes;

- 0.75 (setenta e cinco centésimos), quando o pagamento
integral ocorrer até 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sucessão:
II - 0,80 (oitenta centésimos), quando o pagamento integral

ocorrer no prazo de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte)
dias, contados cia data de abertura da sucessão;
III - 0.85 (oitenta e cinco centésimos), quando o pagamento
integral ocorrer no prazo de 121 (cento e vinte e um( a 150
(cento e cinqüenta) dias, contados cia cata cie abertura ca
Sucessão;
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IV - 0.90 (noventa centésimos). Quando o pagamento integral
ocorrer no prazo de 151 (cento e cinqüenta e um) a 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de abertura da
sucessão.
Art. 6Q - Na transmissão por doação, o valor do imposto
devido será apurado utilizando-se a sistemática prevista nos
incisos 1 a III do artigo anterior, aplicando-se as
aliquotas previstas na Tabela B. anexa a esta lei, a cada
uma das respectivas faixas de valores e efetuando-se a soma
dos valores parciais para que se obtenha o valor total
devido.
Parágrafo único - Na doação, os valores serão aqueles
declarados e homologados ou os fixados por meio de avaliação
pela Fazenda Estadual, na forma desta lei.

Capitulo v
Do Contribuinte

Art. 7g - O contribuinte do imposto será:
1 - o herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão
legitima ou testamentária;
II - o donatãrio, na aquisição por doação;
III - o cessionário, na cessão a titulo gratuito;
IV - o usufrutuário.
Parágrafo único - Em caso de doação de bens mõveis, titulOs
e créditos, bem como dos direitos a eles relativos, se o
donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o
contribuinte será o doador.

Capitulo VI
Do Pagamento do Imposto

Seção 1
Do Prazo de Pagamento

Art. 8g - O imposto será pago:
- na transmissão de bens decorrentes de sucessão legitima

Ou testamentária, nos termos da Tabela A, após 180 (cento e
oitenta) dias, contados oa data de abertura da sucessão.
observado o disposto nos art. 9Q e 12 desta lei;
II - na extinção do usufruto e na substituição de

fideicomisso, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
fato ou do ato juridico determinante da extinção ou da
substituição e:
a) antes da lavratura, se por escritura pública;
b) antes do cancelamento da averbação no oficio ou órgão

competente, nos demais casos;
III - na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor

que exceder à meação, transmitido de forma gratuita, no
prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data em que
transitar em julgado a sentença;
IV - na partilha de bens, na dissolução de comunhão

estável, sobre o valor que exceder à meação, transmitido de
forma gratuita, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
da data da assinatura do instrumento próprio ou do trânsito
em julgado da se n te nça, ou antes da lavratura da escritura
pública:
V - na doação de bens, titulOs ou créditos que se
formalizar por escrtura pública, antes de sua lavratura;
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VI - na doação de bens, títulos ou créditos que se
formalizar por escrito particular, no prazo de até 15
(quinze) dias, Contados da data da assinatura;
VII - na cessão de direitos hereditários de forma gratuita:
a) antes da lavratura da escritura pública, se tiver por

objeto bem, titulo ou crédito determinados:
b) no mesmo prazo previsto no inciso 1 oeste artigo. Quando
a cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante
termo oe desistência ou de renúncia com determinação de
benef 1 ci ár i O:
VIII - nas transmissões por doação de bens. títulos ou
créditos não referidos nos incisos anteriores, no prazo de
até 15 (quinze) dias, contados da ocorrência do fato
jurídico tributário.
ç lQ - O ITCD será pago antes da lavratura da escritura

pública e antes do registro de qualquer instrumento, nas
hipóteses previstas nesta lei.

2o - A alienação de bem, titulo ou Crédito no curso do
processo de inventário, mediante autorização judicial, não
altera o prazo para pagamento do imposto devido pela
transmissão decorrente de sucessão legitima ou
testamentária.

3g - Na rlipõtese de bens imóveis, em aue o inventário se
Processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser
devolvida sem a prova de quitação do imposto devido.

4 - Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de
expediente normal das agências bancárias autorizadas.

5 - Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por
sentença judicial, os prazos previstos nesta lei começam a
ser contados a partir da data do seu trànsito em julgado

Seção II
Da Forma e do Local de Pagamento

Art. 9g - O ITCD será recolhido mediante documento de
arrecadação, em modelo instituido por resolução dc
Secretário de Estado da Fazenda, após o cumprimento das
exigências estabelecidas noart. 12 desta lei.
Parágrafo único - O documento de arrecadação poderá ser
preenchido pelo contribuinte e não necessita de visto de
repartição fazendária para ser pago em estabelecimento
bancário autorizado a receber o tributo.
Art. 10 - O contribuinte, ao requerer a certidão negativa
ae débitos tr1tDutrios, exibirá a Comprovação do pagamento
do ITCD.

Seção III
Do Parcelamento

Art. li - O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas
condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do
Secretário ce Estado da Fazenda.
f 1	- O parcelamento não gera direito adquirido para o

Contribuinte.
2 - O requerimento de parcelamento de tributo constitui-

se em confissão do débito.
- O parcelamento do débito, estando o contribuinte em

aia com os pagamentos devidos, não impedirá a expedição de
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certidão de regularidade Quanto ao débito do ITCD.
Capitulo VII

Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável
Art. 12 - Independentemente da distribuição de processo
judicial de inventário ou arrolamento de bens, o
contribuinte, apresentando declaração de bens com
discriminação dos respectivos valores em repartição pública
fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na forma e
prazos estabelecidos.

lg - .4 declaração será preenchida em modelo especifico
instituído mediante resolução do Secretário de Estado da
Fazenda.

2g - O contribuinte deve instruir sua declaração com a
prova de propriedade dos bens nela arrolados, podendo juntar
fotocópia do lançamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU - ou do Imposto Territorial Rural - ITR -,
conforme seja o imóvel urbano ou rural.
Art. 13 - O registro de formal de partilha, ae carta ce

adjudicação judicial expedida em autos de inventário ou de
arrolamento, de sentença em ação de separação judicial
divórcio, ou de partilha de bens na união estável, de
escritura pública de doação de bens imóveis deve ser
precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD,
mediante certidão expedida por repartição da Secretaria de
Estado da Fazenda.
Art. 14 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG - deverá comunicar imediatamente à repartição
fazendária a entrada de qualquer instrumento de alteração
contratual
Art. 15 - Os titulares dos Cartórios e Notas, dos
Cartórios de Registro de Pessoas JuriOicas Civis e dos
Cartórios de Registro de Pessoas Naturais prestarão

informações referentes a escritura de doação, de
constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de
contrato social, de atestado de óbito, à repartição pública
fazendária, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único - Os serventuários mencionados neste artigo

são obrigados a exibir livros, registros, fichas e quaisquer
Outros documentos que estiverem em seu poder à fiscalização
fazendária, entregando'-lhe. se solicitadas, fotocópias ou
certidões de inteiro teor dos documentos. sendo-lhes devido
o ressarcimento pelas despesas efetuadas.

Capitulo VIII
Das Penalidades

Art. 16 - Sobre o montante do crédito tributário apurado
por recolhimento a menor, por falta ae recolhimento ou por
recolhimento em divergência com as disposições legais,
incidirá multa diária de 0.2% (zero vírgula dois por cento),
mais juros moratórios e correção monetária até a data do
efetivo pagamento.
Art. 17 - O agente fazendário que tomar ciência do não-
pagamento ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o
auto Ce infração e comunicar o fato à autoridade competente,
caso não o seja, no prazo ce 24 (vinte e quatro) horas sob
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pena ae sujeitar-se a p rocesso administrativo. civil e
criminal, pela sonegação da informação.
Art. 18 - Lavrado o auto de infração, o contribuinte será
notificado para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no
prazo de até 30 (trinta) dias.
Parágrafo único - O contribuinte poderá pagar integralmente
o débito sem multa ou pedir parcelamento, hipótese em que
não haverá redução de multa, no prazo a que se refere o
"caput" deste artigo.
Art. 19 - A multa prevista no art. 16 será devida caso o
contribuinte não recolha o imposto no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados da data em que for comprovadamente
cientificado da decisão do recurso a oue se refere o art.
18.
Art. 20 - O contribuinte que sonegar bens ou direitos,
omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de
entregá-la ficará sujeito a imediata lavratura do auto de
infração, com acicação da multa de 20% (vinte por cento)
sopre o montante do imposto devido e multa moratória diária
de 0.2% (dois décimos por cento), até o efetivo pagamento e
a remessa de noticia do crime ao Ministério Público.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica em
caso de bens sujeitos a sobrepartilha, os quais terão o
tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados
quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário,
inclusive no que se refere á redução de aliquotas.
Art. 21 - Os responsáveis tributários que infringirem o
disposto nesta lei ou concorrerem, de qualquer modo, para o
não-pagamento ou pagamento insuficiente do imposto, ficam
sujeitos às penalidades estabelecidas para os contribuintes.
sem prejuízo de sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.

Capitulo IX
Das Disposições Transitórias

Art. 22 - E facultaco ao contribuinte em débito relativo ao
recolhimento do ITCD, na data da publicação oesta lei,
recolher o imposto, regularizando a sua situação perante a
repartição pública fazendãria, apresentando a aeclaração e
documentos previstos nesta lei, sem acréscimo oe multa,
juros e correção monetária, desde que o pagamento seja feito
integralmente no prazo fixado no regulamento.
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei flQ 9.752, de 10 de janeiro de 1989.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

JOSé Maria Barros.
TABELA A

(a que se efere o art. 5g da Lei ng de de 19961-
ITCD - NSMISSÃO CAUSA MORTIS" INCIDENTE NOS QUINHOES

TABELA PROGRESSIVA EM UFIR
BASE DE CÁLCULO: UFIR VIGENTE NA DATA DA AVALIAÇÃO
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VALOR DOS BENS ALÍQUOTA

até 20.000 1,5%
de 20.001 a 40.000 2%
de 40.001 a 80.000 3%
de 80.001 a 160.000 4%
de 160.001 a 320.000 5%
de 320.001 a 600.000 6%
de 600.001 a 800.000 75'
acima de 800.000 8%

TABELA B
(a que se refere o art. 6Q da Lei n . de de de 1996)

ITCD - TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO
TABELA PROGRESSIVA EM UFIR

BASE DE CÁLCULO: UFIR VIGENTE NA DATA DA AVALIAÇÃO

VALOR DOS BENS ALIQUOTA %

até 10.000 1.5
de 10.001 até 20.000 2.0
de 20.001 até 40.000 3,0
de 40.001 até 100.000 4.0
acima de 100.000 5,0

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 1.058/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.058/96. de autoria do Governador do
Estado, que dis

p
õe sobre as custas devidas ao Estaco no

âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus e dá
outras providências, foi aorovado no 2Q turno, na forma co
vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.058/96
Dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da
Justiça Estadual de Primeiro e Segunco Graus e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. l Q - A contagem, a cobrança e o pagamento das custas
remuneratôrias dos serviços judiciários devidas ao Estado
regem-se pelas normas estabelecidas nesta lei.

1 - As custas previstas nas tabelas anexas não excluem
as despesas estabelecidas na legislação processual e não
disciplinadas por esta lei.

2g - E vedada a cobrança de custas por ato não
expressamente previsto nas tabelas anexas ou na legislação
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processual, ainda que sob o fundamento de analogia.
Art. 2g - O recolhimento das custas dar-se-á mediante a
utilização dos mesmos documentos previstos para o pagamento
dos tributos estaduais, ressalvadas as hipóteses previstas
nos incisos 1 e II do art. 36, e será disciplinado por meio
de ato normativo da Secretaria de Estado da Fazenda e da
Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.

l - Nenhum Juiz nem tribunal poderão despachar petição
inicial ou reconvenção, dar andamento, proferir sentença ou
prolatar acórdão em autos sujeitos às custas judiciais, sem
que neles conste o respectivo pagamento.

2 - Nenhum servidor da Justiça poderá distribuir papel,
tirar mandado inicial, dar andamento a reconvenção ou fazer
conclusão para sentença definitiva ou interiocutória em
autos sujeitos às custas judiciais, sem que estas estejam
pagas.

- O relator do feito, em segunda instáncia, quando lhe
for presente algum processo de competência originária em que
as custas devidas não tenham sido pagas, providenciará.
antes de qualquer outra diligência e da revisão pa
julgamento, para q ue seja efetivado o pagamento.
Art. 3 - As custas fixacas para o p rocesso de conhecimento
não compreendem as aa execução.

Cajitulo II
Da Contagem

Art. 4 -- As custas são despesas com atos judiciais
praticados em razão de oficio, especificados nas tabelas
anexas, e compreendem o registro, a expedição, o preparo e o
arquivamento de feitos.
Art. 5g - Incluem-se na conta de custas:
1 - os serviços postal, telegráfico, telefônico. de

transmissão por via de "fax" ou "fax-mooeni':
II - a veiculação de aviso, edital ou intimação;
III - a remuneração do Perito, do Intérprete, do Tradutor.

do Assistente Técnico, do Agrimensor, do Psicólogo Judicial.
do Assistente Social Judicial, arbitrada pelo Juiz;
IV - as certidões e os instrumentos;
V - a indenização de transporte de Oficial de Justiça-

Aval iaaor:
VI - o ar r ombamento, a demolição ou a remoção de bens.
VII - o sequestro, o arresto, a apreensão ou o despejo de

bens;
VIII - a condução e a hospedagem de auxiliares e servidores

da Justiça.

l Q - Consideram-se sem efeito, não se contando contra
quem as tiver impugnado, a critério do Juiz, as custas:
1 - relativas a des pesa com documento protelatório.
impertinente ou s_érfluo ao andamento do feito:
II - de diligência, se o ato oue a determinou puder ser

praticado no auditório do ,Juizo, Ou se for desnecessário.
2	- As custas de arrematação, licitação, adjudicação Ou

remição correm por conta do arrematante, licitante.
adjudicatário ou remidor.
Art. 6Q - Compete ao Contador-Tesoureiro apurar as custas e
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as demais despesas processuais, assim como orientar as
partes ou seus procuradores sobre o recolhimento dos valores
na rede bancária.

Capitulo III
Da Não-Incidência e das Isenções

Art. 7g - Não há incidência de Custas nos processos:
1 - de riabeas corpus;
II - de "habeas data;
III - de competência do Juizo da Infância e Juventude.
Art. 8g - Não se sujeitam ao pagamento de custas:

- os feitos de competência dos Juizados Especiais;
ii - o inventário e o arrolamento, desde que não excedam ao
limite de 25.000 (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs -;
III - o pedido de alvará judicial, desde que o valor não

exceda a 25.000 (vinte e cinco mil) UFIRs.
Art. 9Q - A dispensa das custas dos Juizados Especiais
ficará prejudicada caso haja recurso para as Turmas
Recursa is.
Art. 10 - São isentos do pagamento de custas:
- a União, o Estado, os municipios e as respectivas

autarquias e fundações;
II - os que provarem insuficiência de recursos e os

beneficiários da assistência judiciária:
III - o autor nas ações populares, nas ações civis públicas

e nas ações coletivas de que trata a Lei Federal ng 8.078.
de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa cio Consumidor -

ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
IV - o autor da ação relativa aos benefícios cia previdência

social, até o valor previsto no art. 128 cia Lei Federal ng
8.213, de 24 de julho de 1991, considerado o valor em
r e l ação a cacia autor, quando houver litisconsórcio ativo;
V - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou cie entrega

da coisa na ação monitôria;
VI - o Ministério Público.
Art. 11 - A Fazenda Pública ficará isenta de custas nos

processos de execução fiscal quando:
1 - desistir da cobrança:
II - promover o arquivamento dos autos;
III - o produto dos bens penhorados for insuficiente para a

satisfação do crédito tributário.
Capitulo IV

Do Prazo de Pagamento das Custas
Art. 12 - O pagamento das custas devidas no Juizo de
Primeiro Grau efetua-se no ato da distribuição, inclusive
nas ações penais privadas.
4 1 Q - Na reconvenção, as custas corresponcerão à metade do

valor das atribuidas para a ação.
4 2g - Para admissão co assistente, do litisconsorte ativo

voluntário e do oponente, haverá o pagamento da importância
igual à paga pela parte autora.

3g - As despesas judiciais serão reembolsadas a final
pelo vencido, ainda que este seja uma das pessoas juridicas
referidas no inciso 1 do art. 10 desta lei, nos termos da



decisão que o condenar, ou pelas partes. na proporção de
seus quinhões, nos processos divisórios e demarcatórios.
Art. 13 - O pagamento das custas finais não será dispensado

em caso de:
- abandono ou desistência da ação;

II - transação que ponha termo ao processo.
Art. 14 - E obrigatório o pagamento das custas finais,
apuradas na diferença entre o valor dado ã causa e a
importância a final a purada ou resultante aa condenação
definitiva.
Parágrafo único - Decidida a impugnação cio valor da causa,
a parte será intimada a pagar a diferença, no prazo
determinado pelo Juiz, não excedente a 5 (cinco) dias.
Art. 15 - O pagamento das custas devidas na Segunda
Instância efetua-se no ato da distribuição ou por ocasião do
preparo do recurso.
Parágrafo único - A partir do segundo preparo, as custas

são devidas pela metade.
Art. 16 - Os recursos oriundos da Comarca de Belo Horizonte

não estão sujeitos ao pagamento do porte de retorno.
Art. 17 - Relativamente a feitos criminais, somente estarão
sujeitos ao preparo e ao pagamento de porte de retorno os
recursos de ação penal privada.

Capitulo V
Do Reembolso das Verbas Indenizatórias

Art. 18 - Ao Oficial de Justiça-Avaliador é devida a
indenização de transporte, a título de ressarcimento de
des pesa realizada com locomoção, para fazer citação e
intimação e cumprir diligência fora das dependências dos
tribunais ou das varas onde esteja lotado.

lg - O recolhimento prévio do valor oa diligência é
condição para q ue seja expedido o mandado.

- Não se aplica o disposto no parágrafo anterior:
- na ação penal pública:

II - nos feitos em que haja isenção ou dispensa de custas;
III - em caso emergencial ou de Oficio, conforme

determinação do Juiz.
f 3g - Havendo mais de uma citação, intimação ou

notificação para o mesmo endereço, cobrar-se-á uma única
verba de locomoção.

4g - O valor será recolhido á disposição do Contador-
Tesoureiro e liberado a

p
ós o efetivo cumprimento do mandado.

Art. 19 - A remuneração do Perito, do Intérprete, do
Tradutor, do Assistente Técnico e do Agrimensor será fixada
pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvicas as partes e á
vista da proposta de honorários apresentada, aplicando-se,
no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo
Civil e considerados, relativamente ao serviço:

- o local de sua prestação;
II - sua natureza
III - sua complexidade:
IV - o tempo estimado para sua realização.
Art. 20 - A remuneração do Psicólogo e co Assistente Social
do quadro de servidores do Judiciário será feita a titulo de
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reembolso ao órgão pagador, conforme previsto na tabela
anexa, ressalvados os casos de gratuidade e isenção de
custas.

Capitulo VI
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 21 - A Corregedoria-Geral de Justiça, ao Juiz Cc

Direito e ao Ministério Público cabe, de oficio ou mediante
solicitação do interessado, a fiscalização do disposto nesta
lei
Art. 22 - Incumbe ao Escrivão Judicial fiscalizar o
recolhimento das custas, remetendo à Contadoria a
conferência da exatidão dos resultados, se necessário.
Art. 23 - E expressamente proibida a arrecadação de
percentual incidente sobre as custas para formação de caixa
de manutenção de prédio de fórum ou ce instalações
funcionais.
Art. 24 - A fiscalização dos valores devidos ao Estado
compete á Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos da
legislação especifica.
Art. 25 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento
insuficiente ou extemporâneo de custas finais, a importância
devida será cobrada com acréscimo de multa de 20% (vinte por
cento) e de juros rnoratõrios. á razão de 1% (um por cento)
ao mês ou fração de mês calendário.
Art. 26 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
incorrerá em falta grave, punível em conformidade com a
legislação em vigor, o servidor da Justiça que receber
custas e não as recolher aos cofres do Estado.

Capitulo VII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 27 - Não há custas quando da expedição de oficios,
cartas precatórias e outros expedientes de andamento
processual.
Art. 28 - Redistribuído o feito a outra vara da Justiça
Estadual, não haverá novo pagamento de custas.
Art. 29 - Não haverá restituição quando se declinar da

competência para outro órgão jurisdicional.
Art. 30 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta
lei poderão ser atualizados por ato do Presidente do
Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, com
base na variação da UFIR ou em outro índice que venha a
substitui-Ia.
Parágrafo único - As classes de valores das ações descritas
nas tabelas anexas a esta lei serão alteradas quando ocorrer
a atualização de que trata o 'caput deste artigo, nos
mesmos percentuais.
Art. 31 - Findo o processo, se a parte responsável pelas
custas, devidamente intimada, não as pagar em 10 (dez) dias.
o Escrivão ou o Secretário certificará nos autos. expedirá a
certidão e a encaminhará á Procuradoria-Geral do Estado,
para as providências a seu cargo.
Art. 32 - O valor recolhido nos termos da legislaçãc
anterior será compensado quando da apuração nas custas
finais.
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Art. 33 - Não haverá restituição se o valor do preparo
efetuado nos termos da legislação anterior ultrapassar o
total de custas constante nas tabelas anexas.
Art. 34 - O pagamento das custas na Segunda Instância será
destinado à conservação, à manutenção, à recuperação ou à
construção de prédios do Poder Judiciário.
Art. 35 - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada

manterão conta em estabelecimento bancário oficial com a
final icace de recebimento:

- cas custas nos processos de competência originária;
II - do valor de preparo dos recursos e porte de retorno;
III - ao repasse previsto no artigo anterior.
Art. 36 - O valor total das custas e o valor dos

emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros de
notas e em livros de registros públicos, serão acrescidos de
20% (vinte por cento), a serem aplicados na construção, na
manutenção, na conservação e na reparação de prédios de
fórum. no custeio de ações públicas e assistência
judiciária, ria Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário
Estadual, oem como no custeio de encargos de natureza
previoencial e assistencial.
§ lg - Os recursos a oue se refere este artigo serão

distribuidos conforme os percentuais previstos na Lei ng
12.155, de 21 de maio de 1996.

2 - Ficam as entidades civis beneficiárias dos recursos
de que trata este artigo obrigadasa aplicá-los
exclusivamente em planos de assistência á saúde de seus
associados, quando o percentual a elas destinado exceder a
1% (um por cento), e em atividade de natureza cultural,
quando o percentual for igual ou inferior a 1% (um por
cento).
§ 3g - Fica vedada a remuneração de ouaisauer das entidades
beneficiárias de aue trata este artigo, a titulo de
administração dos recursos a elas destinados.
Art. 37 - Esta lei entra em vigor em lo de fevereiro de
1997.
Art. 38 - Revogam-se as disposições em contrário.

especialmente as relativas às custas judiciais contidas na
Lei nQ 7.399, de lg de dezembro de 1978.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

José Maria Sarros.
* - AS tabelas cas Custas foram publicadas na edição cc

Diário co Legislativo ce 24/12/96.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.025/96

(Nos Termos do Art. 138, f lç. cio Regimento Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em análise, de autoria do Governador do

Estado, pretende alterar a Lei nQ 12.040, de 28/12/95. que
dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do ICP.S
pertencente aos municípios.
Publicado em 21/11/96, tramita o projeto em regime de

urgência a pedido do autor, nos termos do art. 69 da Carta
mineira, devendo ser apreciado em reunião conjunta pelas
Comissões a que foi distribuido, em conformidade com o
disposto nos arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Coube preliminarmente a esta Comissão analisar a proposta
sob os aspectos de juridicidace. constitucionalidade e
legalidade, nos termos regimentais, sendo que, durante a
discussão, foi apresentada proposta de emenda pelo Deputado
Durval Angelo. a qual foi aprovada pela Comissão.

Fundamentação
A Constituição da República, ao dispor sobre o sistema
tributário nacional, estabelece a competência dos Estados
para instituir imposto sobre operações relativas á
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(art. 155. II).
A mesma Carta Constitucional, em seu art. 158. III. ao

disciplinar a repartição das receitas tri putárias, determina
o repasse aos municipios de 25% do produto da arrecadação do
referido imposto. Deste total, 3/4, no mínimo. devem ser
repassados na proporção do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços realizadas nos territórios dos municípios. e até
1/4 deve ser repassado de acordo com o que dispuser lei
estadual (art. 158. parágrafo único. 1 e II, da Constituição
Federal, e art. 150 da Carta mineira).
Atendendo ao comando do referido art. 158, editou-se a Lei
ng 12.040. de 29/12/95. que, no momento, pretende-se
alterar, com o objetivo de aprimorar os critérios para
distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos municipios.
Para tanto, dispõe a proposta acerca da distribuição do
Valor Adicionado Fiscal de geração de energia elétrica,
estabelece critérios especiais de repasse co imposto aos
municípios recém-emancipados, eleva a cota minima para
6.21%, como também inclui o Programa de Saúde da Família
entre os critérios para a repartição dos recursos destinados
à saúde.
Observa-se que o projeto se encontra em perfeita
consonância com a ordem constitucional e lega . não havendo
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nenhum impedimento à sua tramitação. uma vez que a matéria
não se insere entre aquelas de iniciativa privativa
constantes no art. 66 da Carta mineira.
Acrescente-se, por último, ter Sido apresentada na fase
própria proposta de emenda de autoria do Deoutado Durval
Angelo, que foi aprovada pela Comissão e passa a fazer parte
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juriciicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.025/96 com a Emenda flQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Suprima-se a alinea "a' co i nciso IX do art. Sg.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ajalmar Silva - Gilmar Machado - Leonidio Bouças.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

 

(Nos Termos do Art. 138, lp do Regimento Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.025/96, encaminhado a esta Casa por meio ca Mensagem ng
150/96, altera a Lei ng 12.040. de 28/12/95. que trata da
distribuição das parcelas do ICMS pertencentes aos
municípios.
Cumpridas as formalidades regimentais e atribuido ao
projeto regime de urgência, a proposição foi encaminhada
para exame em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com a Emenda flQ 1. Cabe-nos, agora,
analisar a proposição sob a õtica financeira e tributãr%a.
A redação do parecer desta Comissão alterada em razão de

emenda de autoria do Deputado Geraldo Rezende. acolhida por
este relator, aplicando-se, portanto, a regra do art. 138.
l Q. do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumprindo o disposto no art. 158, parágrafo único, inciso
II. da Constituição Federal, e no art. 150, 1. inciso II.
aa Constituição Estadual, o Estaco regulamentou, por meio aa
Lei nQ 12.040, de 28/12/95. a distribuição da parcela de 1/4
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
municípios.
A lei estadual ficou conhecida como Lei Robin Hood, em
razão dos critérios de maior justiça distributiva.
Privilegiando sobretudo os municipios mais pobres, que
tiveram substancial aumento nos repasses do ICMS.
O objetivo ao projeto em tela é promover alterações na Lei
ng 12.040. visando á solução ae dois problemas da maior
relevância: a apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -
relativo á geração de energia elétrica e a definição dos
critérios de distribuição do ICMS para os 97 novos
municípios criados pelas Leis ngs 12.030, de 28/12/95, e
12.050, de 29/12/95.
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O valor adicionado é apurado com base na Lei Complementar
Federal flQ 63, de 1990, e regulamentado pelo Estado por meio
do Decreto ng 37.713. de 30/12/95, e da Resolução ng 2.638.
de 10/3/95, atualmente em vigor.
O Decreto flQ 37.799. de 27/2/96. deu nova redação ao §

do art. 3Q do Decreto ng 37.713. de 1995, estabelecendo que
apenas será computado o VAF em favor do município onde
estiver situado o local do fato gerador do ICMS, entendendo
como tal a saída de energia do estabelecimento produtor de
energia elétrica e não a formação do lago.
Assim, diversos municípios mineiros oue possuem
reservatórios utilizados na produção de energia elétrica,
notadamente aqueles próximos a usinas nidrelétricas, estão
sendo prejudicados em beneficio de municípios que abrigam a
casa de máquinas e turbinas geradoras. os únicos que agregam
o VAF.
Para corrigir a brutal perda de receita desses municípios
Que possuem reservatórios, o projeto de lei em tela
acrescenta dispositivo á Lei no 12.040. estabelecendo 50% do
VAF para os municípios que abriguem em seu território casa
de máquina de usina hidrelétrica e 50% para distribuição
proporcional em favor dos municípios que possuam

reservatórios.
Em relação aos 97 novos municipioS, o projeto cuida dO

alterar a Lei nQ 12.040, a fim de assegurar, a partir de

l Q/ 1 /9 7 . os repasses das parcelas de ICMS a esses municípios
recém-emancipados, com a instituição de critérios especiais
de participação nos exercícios de 1997 e 1998. uma vez que
somente em 1999 poderão ser atribuidos índices ae VAF aos
novos municípios, tendo em vista que a apuração do valor
adicionado é feita nos dois exercícios imediatamente
anteriores, conforme dispõe a Lei Complementar ng 63. de
1990.
Nos exercícios de 1997 e 1998. além dos critérios já
instituídos pela Lei flQ 12.040. os novos municípios que não
têm índice definitivo de VAF irão participar
proporcionalmente ao valor adicionado atribuido ao município
de origem, de acordo com a população de caoa um deles.
Cuidou o projeto ainda de mudar a aliquota da cota mínima,
passando-a dos atuais 5,50% para 6.21%. bem como de incluir
o Programa de Saúde da Família - PSF - no critério de
participação dos gastos com saúde.
Em relação ao PSF, este relator entende por bem sua não-
permanência no texto do projeto, pelo que propõe a aprovação
da Emenda ng 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Este relator acolhe a Emenda ng 2. apresentada pelo
Deputado Geraldo Rezende, que possibilita melhor
operacionalidade da distribuição dos recursos ao ICMS aos
municípios recém-emanci pados, que poderão optar pela

reapresentação das declarações de VAF prestadas por
contribuintes situados nos territórios dos antigos
distritos, nos termos da Portaria ng 3.323. de 30/10/96. da
Superintendência da Receita Estadual,



Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é oela aprovação do

Projeto de Lei rig 1.025/96 no lg turno, com a Emenda ng 1.
da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda no 2. co
Deputado Geraldo Rezende. a seguir apresentada.

EMENDA No 2
Acrescente-se ao art. 6Q da Lei nQ 12.040. de 28 de
dezembro de 1995, a que se refere o art. 2Q, o seguinte
2g, t r ansformando-se o parágrafo único em 5 1Q:
"Art 2Q - ......................................

2 - Em substituição ao critério apresentado no inciso X
deste artigo, os municipios que cumprirem o disposto na
Portaria nQ 3.323. de 30 de outubro de 1996, ca
Superintendência da Receita Estadual, e reapresentarem as
informações relativas ao ano-base de 1995, referente ao
movimento econômico dos contribuintes estabelecidos em seu
território, terão o seu indice do Valor Adicionado Fiscal -
VAF - apurado com base na movimentação econômica das
declarações reapresentadas.".
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Anderson Adauto - Pêricles Ferreira - Miguel Martini -
Gilmar Machado.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.029/96

Reunião Conjunta das Comissões cc Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa por via da Mensagem
Governamental ng 485/96. tem como objetivo alterar a Lei ng
6.763. de 26/12/75. e dar outras providências.
Publicado em 22/11/96. foi o projeto diStribuioo ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, competindo a esta Comissão emitir
parecer quanto a seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. 1. "a, do Regimento Interno.
Em face do pedido de urgência, formulado na mensagem

governamental, passa a matéria a tramitar na forma do art.
222 do Regimento Interno.
Por via de mensagem. o Chefe do Poder Executivo encaminhoL

a esta Casa o Substitutivo ng 1, Que foi anexado ao projeto
em tela, em face de despacho do Presidente da casa.

Fundamentação
A proposição ora analisada visa a substituir como inoexador

a UPFMG, utilizada na cobrança de tributos estaduais, pela
UF IR.
Não cetectamos no projeto nenhum vicio q ue possa prejudicar

sua tramitação nesta Casa. Especialmente no cue diz respeito
á iniciativa para deflagrar o processo legislativo. ha
estrita obediência ao texto constitucional vigente.
Entendemos que, ao contrário do regime constitucional
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anterior, a iniciativa neste caso e prerrogativa tanto de
qualquer parlamentar quanto do Chefe do Poder Executivo.
O Substitutivo flQ 1, em seu art. IQ. mantêm o dISPOStO no
projeto original em relação aos arts. 92 da Lei ng 6.763. ce
1975, bem como altera o art. 113 da mesma norma, que trata
da incidência e da não-incidência da Taxa de Segurança
Pública.
Por outro lado, o substitutivo amplia o campo de incidência

da referida taxa e detalha, também, com maior precisão o
lançamento e a cobrança desta em decorrência dos serviços
prestados pela Policia Militar de Minas Gerais (Tabela 6).
Outra inovação diz respeito à vinculação da arrecadação
decorrente da aplicação da Taxa cc Segurança Pública, Que
integrara o caixa dOS órgãos do corpo de segurança do
Estado, geradores da receita.
O art. 2g do substitutivo introduz permissivo legal que
passa a amparar a cobrança de taxas de expediente, em face
de serviços praticados no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Cumpre salientar Que, conforme consta nos vários
dispositivos integrantes do substitutivo em apreço, está-se
patrocinando uma reforma geral no projeto original
Vislumbramos no substitutivo vários pontos Que merecem
reparos, haja vista incorreções de ordem técnica ou mesmo de
conteúdo. Para corrigir tais distorções, apresentamos na
'Conclusão' deste parecer as emendas ali redigidas. A
primeira delas tem como objetivo a preservação do patrimônio
público e a manutenção da incolumidade física de alunos.
professores e funcionários. reivindicação essa de toda a
comunidade estudantil no âmbito das escolas estaduais.
Outrossim, em virtude de equívocos que se verificaram na

elaboração da Lei ng 12.351. de 18/11/96, propomos. através
da Emenda nQ 2, seja realizada alteração nos cargos do
Quadro de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de
Esportes.

Conclusão
Pelas razões aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Le i flQ
1.029/96 na forma do Substitutivo ng 1. que apresentamos.
conforme proposta do Governador do Estaco, acrescido das
emendas a seguir redigidas.

EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- A quinta parte dos recursos arrecadados em

virtude da aplicação dos itens 2 e 3 do f 2o do art. 92 da
Lei 6.763. de 26/12/75, com a recação que lhesfoi dada pelo
art. lQ da Lei 11.985, de 21/11/95. será destinada à
contratação e á manutenção ce serviços cc segurança nas
escolas públicas estaduais localizadas nos mesmos municipics
onde os recursos foram gerados..

EMENDA NQ 2 AO SUBSTITUTIVO No 1
Acrescente-se onde convier
"Art .....- Ficam transformados, no Quadro dC Cargos de

Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Esportes.
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2 (coisi cargos de Assistente de Gabinete de recrutamento
limitado em 2 (do i s) cargos de Assistente de Gabinete de
recrutamento amplo e 3 (três) cargos de Assessor : de
recrutamento iimtado em 3 três) cargos de Assessor 1 ae
recrutamento amplo.

EMENDA No 3 AO SUBSTITUTIVO No 1
Acrescente-se onde convier
"Art . .... - O art. 116 da Lei nç 6.763. de 26 de dezembro

de 1975. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é

toda pessoa fisica ou juridica que promova ou se beneficie
de qualquer das atividades previstas nas Tabelas 5 e D desta
Lei".".

EMENDA No 4 AO SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao inciso Ii do § ]Q do art 113 a seguinte redação:
"Art. 113 - ......................

....................................
II - Cédula de identidade reQuerrja para fins ele'torais".

EMENDA No 5 AO SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao art. 4p a seguinte redação:
"Art. a - O Caitulo o Titulo IV da Le i ng 6763. de

26 de dezembro de 1975, f ica revigorado com a seguinte
redação:

Capitulo III
Da Taxa Judiciária

Seção 1
Da Incidência

Art. 99 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação, a
reconvenção ou o processo judicial contencioso ou
administrativo, ordinário, especial ou acessório, ajuizado
perante qualquer juizo ou tribunal e inclui na conta de
custas.
Art. 100 - Da receita proveniente da arrecadação da Taxa
Judiciária, 50% (cinquenta por cento) serão repassados ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a fina: :oade de
modernização administrativa e aperfeiçoamento profissiona
dos servidores da Justiça de Primeira e Segunda Instâncias.

Seção II
Da Não-Incidência

Art. 101 - A Taxa ,judiciaria não incide:
- nas execuções de sentenças;

II - nas reclamações trabalhistas, propostas perante os
juizes estaduais:
III - nas ações de habeas-data;
IV - nos pedidos de 'riabeas-corpus';
V - nos processos de competência do Juizo da Infância e aa

Juventude;
VI - nos feitos de competência dos Juizados Especiais,

observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 102 - A não-incidência prevista no Inciso VI do artigo
anterior ficará prejudicada caso haja recurso para as Turmas
Recursai s.

Seção III
Das Isenções
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Art. 103 - São isentos da Taxa Judiciária:
- o autor nas ações populares. nas ações civis públicas e

nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa 00
Consumidor (Lei nQ 8.078. de 11 de setembro de 1990),
ressalvada a hipótese de litigãncia de má-fé;
II - os conflitos de jurisdição;
III - as desapropriações;
IV - as hab ili tações para casamento;
V - os inventários e os arrolamentos desde que o monte-mor,

inclusive bens imóveis e meação, esteja na faixa de isenção.
caso haja, prevista para o Imposto sobre Transmissão de
Propriedade Causa Mortis e Doação (ITCD);
VI - os pedidos de alvarás judiciais. desde que o valor não

exceda 25.000 (vinte e cinco mil) UFIRs:
VII - as prestações de contas testamentárias, de tutela ou

curatela;
VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários
da Justiça Gratuita ou a União. Estados e municípios e
demais entidades de direito público interno;
IX - os processos incidentes promovidos e julgados nos

mesmos autos da ação principal, salvo os casos previstos
nesta lei;
X - os pedidos de concordatas e falências;
XI - o Ministério Público;
XII - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou cc
entrega de coisa na ação monitória;
XIII - o autor da ação relativa aos benefícios ca
previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei
flQ 8.213. de 24 de julho de 1991, considerado o valor em
r e l ação a cada autor, quando houver litisconsórcio ativo.

Seção IV
Do Valor da Taxa

Art. 104 - 4 Taxa Judiciária terá valor ün'co, equivalente
a 17 (dezessete) UFIRs, vigente na data Cj seu efetivo
pagamento.
Parágrafo único - Na hipótese de substituição ou extinção

da UFIR, o valor da Taxa Judiciária será transformado para o
novo índice ou em moeda, conforme o caso, tomando-se como
parâmetro o valor fixado neste artigo.

Seção V
Dos Contribuintes

Art. 105 - contribuinte oa Taxa JudiCiãria é a pessoa
física ou jurídica que propuser, em qualquer juizo ou
tribunal, a ação ou processo judicial, contencioso ou
administrativo, ordinário, especial ou acessório.
Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nas alíneas b a
"f" do inciso II do art. 107. o contribuinte da Taxa
Judiciária é a parte vencida a quem couber o pagamento das
custas finais.

Seção VI
Da Forma de Pagamento

Art. 106 - A Taxa Judiciária será recolhida em

estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.
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Seção VII

Dos Prazos de Pagamento
Art. 107 - A Taxa Judiciária será recolhida:
- de ordinário, antes da distribuição ao feto ou

aespacho do pedido inicial ou da reconvenção;
II - a fina]:
a - nos inventários e arrolamentos, juntamente com a conta

de custas;
b - nas ações propostas por beneficiários da Justiça
gratuita ou pela União. Estados. Municípios e demais
entidades de direito público interno, pelo réu, se vencido,
mesmo em parte;
c - na ação penal pública, se condenado o réu;
d - na ação de alimentos;
e - nos embargos á execução;
f - na ação monitória;
g - no mandado ce segurança, se este for Qenegado:
III - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o

pagamento das custas judiciais.
Parágrafo único - A Taxa Judiciária não integra a base de

cálculo da arrecadação prevista no art. l Q aa Lei ng 12.155,
de 21 de maio de 1996.

Seção VIII
Da Fiscalização

Art. 108 - A fiscalização da taxa, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinário, aos
funcionários da Fazenda Estadual, e, especialmente, aos
Procuradores da Fazenda Estadual e representantes da
Fazenda, nas respectivas comarcas.
Art. 109 - Nenhum juiz ou tribunal poderá despachar
petições iniciais ou reconvenção, dar andamento ou proferir
sentença em autos sujeitos á Taxa Judiciária, sem que neles
conste o respectivo pagamento.
Art. 110 - Nenhum servidor da Justiça poderá distribuir

papéis, tirar mandados iniciais, dar andamento a
reconvenções ou fazer conclusões de autos para sentença
definitiva ou interlocutõria em autos sujeitos á Taxa
Judiciária, sem aue esta esteja paga.
Art. 111 - O relator do feito, em segunda instãnca, quando
lhe foi presente algum processo em que a taxa devida não
tenha sido paga, providenciará, antes de Qualquer outra
diligência e da revisão para julgamento, no sentido de fazer
efetivo o pagamento.

Seção IX
Das Penalidades

Art. 112 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento
insuficiente ou intempestivo da Taxa Judiciária, a
importância devida será cobrada com acréscimo da multa de
20% (vinte por cento, Juntamente com a conta ae custas.".'

EMENDA No 6 AO SUBSTITUTIVO No 1
Substitua-se o valor de 90.43 UFIRs oara gc.o: Uis n:
item 2.8 da Tabela A ao Anexo 1.

EMENDA No 7 AO SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao subiten 2.1 ca Tabela 5 a seguinte redaçãc
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'2.1 - análise e aprovação e aprovação em projeto de
sistema de prevenção de incêndio em edificações:
- estabelecimento industrial ou comercial, inclusive

depósito, agência ou equivalente, com área construida:
- até 100 m2 --------------100,00
- até 160 m2 --------------150,00
- até 240 m2 ---- - ------ ---200.00
- até 300 rn2 --------------250,00
- até 450 m2 --------------300,00
- acima de 450 m2, à exceção de "shopping centers', cujo

valor será individualizado por unidade (loja)
400.00
- imóvel residencial, com área construida:
- até 150 m2 ---------------isento
- até200 m2 ---------------200,00
- até 300 m2 ---------------300,00
- até 400 m2 ---------------400.00
- acima de 400m2 -----------600,00'.

EMENDA NQ 8 AO SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao subitem 2.2 da Tabela 6 a seguinte redação:
"2.2 - vistoria em sistema de segurança contra incêndio em

edificações - mesmos critérios previstos no subitem
anterior, porém com desconto de 30 % (trinta por cento) no
custo da taxa.".

EMENDA Ng 9 AO SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Esta lei entra em vigor em lQ de janeiro de
1997, exceto com relação ao seu art. 4g, cujos efeitos se
darão a partir de lg de fevereiro de 1997 e o item 2 e seus
subitens da Tabela A do Anexo 1, que passarão a ser exigidos
a partir de 10 de Julho de 1997.".

EMENDA Ng 10 AO SUBSTITUTIVO No 1
O item 1 da Tabela C nassa a vigorar com a seguinte

redação:
"Fiscalização do trans

p
orte coletivo intermunicipal de

passageiros: será cobrada à razão de 4% (quatro por cento)
sobre a receita operacional da linha, nos termos do i lg do
art. 11 da Lei 11.403. de 21/1/94, ratificado pelo art. 2Q
do Decreto ng 36.003. de 5/11/94.".
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Gilmar Machado (voto
contrário) - Simão Pedro Toledo.

SUBSTITUTIVO No 1
Altera a Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de 1975. e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n

6.763, de 26 de dezembro de 1975. que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo o

valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - ou outro
indice q ue a substitua, vigente na data do efetivo
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pagamento, obse r vado o prazo legal, e será cobrada de acordo
com as Tabelas A e C desta lei.

f 2g - A Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio
nas modalidades denominadas bingo, bingo permanente, sorteio
numérico ou similar tem como base a UFIR, e seu valor será
de:
1) 489,80 (quatrocentos e oitenta e nove inteiros e oitenta

centésimos) UFIRs, para cada pedido de credenciamento ou de
renovação
2) 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco
inteiros) UFIRs, por mês calenaário ou fração, para
fiscalização de bingo permanente ou similar:
3) 7.347.00 (sete mil trezentos e quarenta e sete inteiros)
UFIRs, por evento, para fiscalização de bingo, sorteio
numérico ou similar-
Art. 93 - A Taxa ae Expediente devida por fiscalização,
criação, permissão, mudança de horário e transferência ae
linhas de transporte coletivo intermunicipal Sob concessão
do Estado será cobrada tomando-se como base de cãlculo, além
do valor referido no artigo anterior, o valor da concessão
da respectiva linha.

lp - Quando a transferência da concessão se operar por
incorporação ou fusão de empresas concessionárias de linhas.
o valor da taxa terá por limite 4.898,00 (quatro mil
oitocentos e noventa e oito inteiros) UFIRs.
Art. 113 - A Taxa de Segurança Pública é devida:
1 - pela utilização de serviços específicos e divisíveis,

prestados pelo Estado em órgãos de sua administração, ou
colocados á disposição de pessoas físicas ou jurídicas cujas
atividades exijam do poder público estadual permanente
vigilância policial ou administrativa, visando ã preservação
da segurança, da tranquilidade, ca ordem, aos costumes e das
garantias oferecidas ao direito ae proor'edade:
II - em razão de eventos de Qualquer natureza cue envolvam

reunião ou aglomeração de pessoas e cemandem a presença de
força policial, realizados no ãmbito do Estaco:
III - pela utilização de serviços prestados pelo Corpo de

• Bombeiros da Policia Militar ae Minas Gerais, quando o
interesse particular predominar sobre o interesse público.

l Q - A Taxa de Segurança Pública não incide sobre o
fornecimento dos seguintes documentos:
1 - certidões, por repartições públicas estaduais, para

defesa de direitos e esclarecimento de Situações de
interesse pessoal
II - cédula de identidade requerida para os fins do

disposto no art. 75 da Lei Federal nQ 9.100, de 29 de
setembro de 1995;

- A receita proveniente da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública prevista nas Tabelas 6 e D cesta lei será,
respectivamente. vinculada á Policia Militar oe Minas Gerais
e á Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por oase o valor

da UFIR, ou Outro índice q ue a substitua, vigente na data ao
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efetivo pagamento, observado o prazo legal, e será cobrada
de acordo com as Tabelas 8 e D desta lei.
Art. 117 - A Taxa de Segurança Pública será recolhida em

estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da
Fazenda.".
Art. 2o - Os artigos a seguir indicados, da Lei ng 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes
dispositivos:
"Art. 90 - ....................................
III a utilização, efetiva ou potencial, de serviço

públicoespecifico e divisível prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição.

l Q - As taxas previstas no subitem 2.21 da Tabela A serão
devolvidas ao contribuinte, na hipótese de a decisão final
irrecorrivel na esfera administrativa lhe ser totalmente
favorável, na forma em que dispuser o regulamento. vedada a
cobrança de qualquer taxa relativa a atos ou documentos
vinculados á instrução do pedido de restituição.

2g - A receita proveniente da arrecadação das taxas
previstas no item 2 da Tabela A desta lei será vinculada à
Secretaria de Estado da Fazenda, para investimento e
modernização das áreas de tributação, arrecadação,
fiscalização e controle do crédito tributário.
Art. 96 - .....................................

l - A Taxa de Expediente será exigida, de ordinário, no
momento da apresentação pelo contribuinte de documento,
requerimento ou petição, nas hipóteses em que a realização
da atividade ou a prestação do serviço depender de
solicitação do interessado.

2p - Na hipótese do item 2 do 2Q do art. 92, a Taxa de
Expediente será exigida:
1) antes da autorização , relativamente ao primeiro mês de

funcionamento;
2) no primeiro dia útil de cada mês, relativamente aos

demais períodos de funcionamento.
Art. 118 - ....................................
III - na hipótese do subitem 2.3 da Tabela 8 desta lei, na

forma e no prazo em que dispuser o regulamento.".
Art. 3Q - O art. 91 da Lei np 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica revigorado com a seguinte redação:
"Art. 91 - São isentos da Taxa de Expediente os atos e os

documentos relativos:
1 - aos interesses de entidades de assistência social, de

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente
reconhecidas, observados os requisitos previstos em
regulamento;
ii - á inscrição de candidato em concurso público ou prova

de seleção de pessoal para provimento de cargos públicos ou
contratação pelos órgãos federais, estaduais e municipais da
administração direta, quando o candidato comprovar
insuficiência de recursos:
III - aos interesses da União, de Estados e municípios e

demais pessoas jurídicas de direito público interno;
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IV - aos interesses de partidos políticos e templos de

qualquer culto:
V - á aquisição ce imóvel, quando vinculada a programas
habitacionais de promoção social ou desenvolvimento
comunitário, de âmbito federal, estadual ou municipal.
destinados a pessoas de baixa renda, com partici

p
ação ou

assistência de entidades ou órgãos criados pelo poder
público;
VI - aos interesses da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - COHAB-MG -:
VII - ao reconhecimento de isenção do Imposto sobre
Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - na aquisição de
veículo por pessoa portadora de deficiência física.

- A microempresa que for isenta do pagamento do ICMS
ficará também isenta do recolhimento tia taxa prevista no
subitem 2.7 da Tabela A desta lei.
§ 2g - A microempresa que não tiver optado pela emissão de
documentos fiscais ficará isenta do recolhimento da taxa
prevista no subitem 2.4 ca Tabela A desta lei, nos casos em
que a emissão da nota fiscal avulsa for exigida pela
legislação tributária para o acobertamento de operações e
prestações por ela realizadas.
Art. 4Q - O Capitulo III do Titulo IV ca Lei nQ 6.763, de
26 de dezembro de 1975. fica revigorado com a seguinte
redação;

Capítulo III
Da Taxa Judiciária

Seção 1
Da Incidência

Art. 99 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação ou processo
judicial, contencioso ou administrativo, ordinário, especial
ou acessório, ajuizado perante qualquer juizo ou tribunal.
Art. 100 - Da receita proveniente da arrecadação oa Taxa
Judiciária. 60% (cinqüenta por cento) serão repassados ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a finalidade de
modernização administrativa e aperfeiçoamento profissional
dos servidores da justiça de primeira e segunda instáncias,

Seção II
Da Não-Incidência

Art. 1'.	- A Taxa Judiciária não incide:
- nas execuções tie sentença;

II - nas reclamações trabalhistas, propostas perante os
Juizes estaduais;
III - nas ações tie 'habeas-data';
IV - nos pedidos de "habeas-corpus':
V - nos processos de competência do Juzo tia Infância e

Juventude;
VI - nos feitos oe competência dos .Juizaaos Especiais.

observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 102 - A não-incidência prevista no inciso Vi do artigo

anterior ficará prejudicada caso haja recurso para as Turmas
Recursais.
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Seção III
Das Isenções

Art. 103 - São isentos da Taxa Judiciária:
1 - o autor nas ações popiares. nas ações civis públicas e
nas ações coletivas de Q..e trata o Código øe Defesa ao
Consumidor (Lei ng 8078, de 11 de setembro de 1990).
ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
II - os conflitos de jurisdição;
III - as desapropriações;
IV - as habilitações para casamento;
v - os inventários e os arrolamentos, desde que o monte-
mor. inclusive bens imóveis e meação, esteja na faixa de
isenção prevista para o Imposto sobre Transmissão de
Propriedade Causa Mortis e Doação - ITCD -;
VI - os pedidos de alvarás judiciais, desde que o valor não

exceda a 25.000 (vinte e cinco mil) UFIR5;
VII - as prestações de contas testamentârias, de tutela ou

curatela;
VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários
da justiça gratuita ou a União, os Estados e municipios e
demais entidades de direito público interno;
IX - os processos incidentes promovidos e julgados nos

mesmos autos da ação principal, salvo os casos previstos
nesta lei;
X - os pedidos de concordatas e falências;
XI - o Ministério Público;
XII - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de

entrega da coisa na ação monitória;
XIII - o autor da ação relativa aos benefícios da
previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei
ng 8.213. de 24 de julho de 1991. considerado o valor em
relação a cada autor, quando houver litisconsõrcio ativo.

Seção IV
Do Valor da Taxa

Art. 104 - A Taxa Judiciária terá valor único, equivalente
a 17 (dezessete) UFIR5, vigente na data do seu efetivo
pagamento.
Parágrafo único - Na hipótese de substituição ou extinção

da UFIR, o valor da Taxa Judiciária será transformado para o
novo indice ou em moeda, conforme o caso, tomando-se como
parâmetro o vaor fixado neste artigo.

Seção V
Dos Contribuintes

Art. 105 - Contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa
fisica ou juridica que propuser. em Qualquer juizo ou
tribunal, a ação ou processo judicial, contencioso ou
administrativo, ordinário, especial ou acessório.
Parágrafo único - Nas hinõteses previstas nas alineas "b" a
'f' ao inciso Ii do art. 107. o cor--'-ibuinte da Taxa
Judiciária é a parte vencida a quem couoer o pagamento das
custas finais.

Seção VI
Da Forma de Pagamento

Art. 106 - 4	Taxa Judiciária será recolriida em
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estabelecimento

 

 bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Seção VII
Dos Prazos de Pagamento

Art. 107 - A Taxa Judiciária será recolhida:
- de ordinário, antes da distribuição do feito ou

despacho do pedido inicial ou da reconvenção:
II - a final:
a - em inventários e arrolamentos, juntamente com a conta
de custas;
b - nas ações propostas por beneficiário da justiça
gratuita ou pela União, por Estados e municipios e demais
entidades de direito público interno, pelo réu, se vencido,
mesmo em parte;
c - na ação penal pública, se condenado o réu;
d - na ação de alimentos:
e - nos embargos ã execução:
f - na ação monitória:
g - nos mandados de segurança, se estes forem denegadoS:
III - na hipótese do art. 102. no mesmo prazo para o

pagamento das custas judiciais.
Seção VIII

Da Fiscalização
Art. 108 - A fiscalização da taxa, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinãrio, aos
funcionários da Fazenda Estadual e, especialmente, aos
Procuradores da Fazenda Estadual e representantes da
Fazenda, nas respectivas comarcas.
Art. 109 - Nenhum Juiz ou tribunal poderá despachar
petições iniciais ou reconvenção, dar andamento ou proferir
sentença em autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem Que deles
conste o respectivo pagamento.
Art. 110 - Nenhum servidor da justiça poderá distribuir
papéis, tirar mandados iniciais, dar andamento a
reconvenções ou fazer conclusões de autos para sentença
definitiva Ou interlocutória em autos sujeitos á Taxa
Judiciária sem que esta esteja paga.
Art. 111 - O relator do feito, em segunda instância, quando
lhe for presente algum processo em que a taxa devida não
tenha sido paga, providenciará, antes de qualquer Outra
diligência e da revisão para julgamento, no sentido de fazer
efetivo o pagamento.

£ Seção IX

o Das Penalidades
Art. 112 - Apurando-se falta ae recolhimento, pagamento
insuficiente ou intempestivo da Taxa Juoiciãria, a
importância devida será cobrada com acréscimo da multa de
100% (cem por cento), juntamente com a conta de custas.'.
Art. 50 - As Tabelas A. C e D anexas à Lei ng 6.763. de 26
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a redação
constante no Anexo 1 desta lei.
Art. 6o - A Tabela 8 anexa á Lei nQ 6763. de 26 ae
dezembro de 1975, fica revigorada com a redação constante no
Anexo 1 desta lei
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Art. 7 - A tabela para lançamento e cobrança da Taxa
Florestal, a que se refere o art. 207 da Lei ng 5.960, de l
de agosto de 1972. com a redação dada pela Lei nQ 11.508. de
27 de junho de 1994, fica substituída pela tabela constante
no Anexo II desta lei.
Art. 8 - O art. 12 da Lei rio 10.021, de 6 de dezembro de
1989, com a alteração da Lei nQ 10.847, de 3 de agosto de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -

cobrará, pela emissão do Certificado de Vacinação ou Guia de
Trânsito ou documento sanitário equivalente, uma taxa
correspondente a 0.50 (cinqüenta centésimos) IJFIR, por
animal comercializado.
Art. 9Q - Fica autorizada a prorrogação de 142 (cento e
quarenta e dois) contratos administrativos, firmados pelo
IMÃ com base no disposto no art. 22 da Lei nQ 11.812. de 23
de janeiro de 1995, a partir de 11 de junho de 1996, pelo
prazo de 6 (seis) meses ou até que sejam providos, por
concurso público, os cargos efetivos do Quadro de Pessoal da
autarquia.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo se
dará com a observância dos quantitativos e dos termos
contratuais anteriores, tenco como objetivo garantir a
continuidade dos serviços prestados pelo IMÃ.
Art. 10 - Os recursos financeiros do IMA serão recolhidos

em estabelecimento de crédito oficial do Estado, em conta
própria da autarquia, que a movimentará.
Parágrafo único - Os recursos financeiros indicados neste
artigo serão utilizados exclusivamente no desenvolvimento
dos programas oa autarquia.
Art. 11 - As taxas estaduais não incidirão so pre os atos
necessários ao exercício da cidadania, conforme o disposto
na Lei Federal nQ 9.265. de 12 de fevereiro de 1996, bem
como sobre o fornecimento de certidões, por repartições
públicas estaduais, para defesa de direitos e
esclarecimentos de s i tuações de interesse pessoal
Art. 12 - Esta lei entra em vigor em lQ de janeiro de 1997,

exceto com relação ao seu art. 4, cujos efeitos se darão a
partir de iQ de fevereiro de 1997.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Gilmar Machado (voto
contrário) - Simão Pedro Toledo.

Anexos*
* - Os Anexos 1 e II do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei

flQ 1.029/96 foram publicados na edição de 7/12/96, nas págs.

4 e S.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De autoria do
altera a Lei
providências.
Após o exame

Relatório
Governador do Estado, o projeto em análise

no 6.763. de 26/12/75, e dá outras

da Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo ng 1, encaminhado a esta
Casa pelo Governador do Estado, e com as Emendas ngs 1 a 10
ao mencionado substitutivo, vem a proposição a esta Comissão
para receber parecer, em obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A Lei no 8.383. de 30/12/91, instituiu a Unidade Fiscal de
Referência - UFIR - como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos. A proposição em exame vem
adequar os valores das bases de cálculo das taxas estaduais
à nova realidade, convertendo a UPFMG em UFIR.
O Decreto ng 37.716. de 29/12/95. estabelece, no seu art.
lg, parágrafo único. que a UPFMG corresnde a 48.98 UFIRs.
Pela análise dos valores compreeno s na pr000sição,
verificamos que, no projeto original nouve um ligeiro
aumento do tributo quando da realização da conversão, nos
subitens 1.1 a 1.5.2.2. do item 1 da Tabela A, justificando
a ressalva de vigência contida no art. 9Q, que estabelece
q ue os efeitos desses subitens se farão sentir a partir de
lg/1/97. Tal disposição vem atender ao estatuido na
Constituição oa República, art. 150, III, "b'. Que veda a
instituição ou o aumento de tributo no mesmo exercicio
financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu
ou aumentou.
Com relação aos demais artigos e tabelas, a conversão foi
rigida, não provocando alteração na correspondência entre os
valores convertidos.
A segunda parte do projeto versa Sobre o Instituto Mineiro

de Agropecuária - IMA -, estabelecendo, inicialmente. a UFIR
como valor de referência Para a cobrança de emissão do
certificado de vacinação ou guia ae trânsito ou documento
sanitário equivalente. Posteriormente, a proposição prorroga
contratos administrativos firmados por essa autarquia, sem
indicar, todavia, a fonte de recursos que farão jus as
aespesas decorrentes cia futura lei. No entanto, analisando a
lei orçamentária. constatamos que existe dotação destinada
ao IMA para fazer face a esse tipo de gasto.
Posteriormente, por meio de mensagem, o Chefe do Poder
Executivo encaminhou a esta Casa o Substitutivo no 1 ao
projeto em destaque, introduzindo várias modificações em Sua
forma original.
A Comissão de Constituição e Justiça, ao avaliar esse
Substitutivo, houve por bem alterar vários dos seus
dispositivos, e lhe apresentou as Emendas ngs 1 a 10.
A exceção da Emenda ng 9, que, por questões técnicas, deve
ser rejeitada, esta Comissão entende que as demais devem ser
acolhidas integralmente. Por Outro lado, a fim de se
corrigirem distorções no 

q
ue diz respeito á cobrança de taxa

de expediente e de segurança de algumas hipóteses previstas
no Substitutivo ng 1, apresentamos outras emendas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 1.029/96 na forma do Substitutivo ng 1 com as Emendas ngs
a 8 e O. ca Comissão ce Constituição e Justiça, e com as
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Emendas ngs 11 a 14, a seguir redigidas, e pela rejeição da
Emenda flQ 9, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA No 11 AO SUBSTITUTIVO No 1
Acrescente-se, na Tabela D do Anexo 1, o seguinte subitem:
5.18 - vistoria e inspeção de segurança (inciso V, art.

l Q, Lei ng 12.219, de lg de dezembro de 1996 - 60,00".
EMENDA No 12 AO SUBSTITUTIVO No 1

Dêem-se aos subitens 2.2, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19
e 2.22 da Tabela A, respectivamente, os seguintes valores:
226,00; 15,00; 15.00; 15,00; 30.00: 7,00: 77,00 e 15.00.

EMENDA No 13 AO SUBSTITUTIVO No 1
O subitern 1.2 da Tabela A do Anexo 1 passa a vigorar com a

seguinte redação:
"1.2 - vistoria de estabelecimento, à exceção daquele do

produtor rural - 84.00".
EMENDA No 14 AO SUBSTITUTIVO No 1

o subitem 2.21 da Tabela A do Anexo 1 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"2.21 - julgamento do contencioso administrativo-fiscal,

quando o valor envolvido na impugnação ou no recurso for
igual ou superior a 6.500 UFIRs:
- impugnação ao Conselho de Contribuintes
do Estado de Minas Gerais ............113,00
- recursos em geral ao CCMG ...........79.00
- realização de perícia ..............250.00".
Sala das Comissões, 18 de dezembro 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Péricles Ferreira - Durval Angelo (voto contrário) - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.039/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço, enviado a esta Casa por meio da Mensagem ng 153/96,
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para os fins que menciona e dá outras
providências.
Publicada em 29/11/96. a proposição, que tramita em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi distribuída às Comissões supramencionadas, para,
em reunião conjunta, receber parecer nos termos do art. 222
do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o projeto de lei ora analisado, busca o Governador do
Estado a indispensável anuência desta Casa às operações de
crédito que pretende contratar junto à União, destinadas ao
refinanciamento de dividas estaduais e ao financiamento de
operações que terão por finalidade a reestruturação do
sistema financeiro estadual.
Contém, ainda, o projeto a autorização para que o Estado

possa alienar a totalidade de sua participação acionária no
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BEMGE. na CASEMG e no CEASA-MG, destinando o produto apuraoo
ao pagamento antecipado de 20% do refinanciamento.
O mesmo destino será daco ao que for apurado com a venda
das ações do CREDIREAL. assim como ao produto da alienação
dos ativos que remanescerem do encerramento da liquidação ca
Mi nasCa i xa.
A Constituição mineira, no art. 61. IV, insere entre as
atribuições da Assembléia Legislativa a competência para
dispor sobre a divida pública e a abertura e operação de
crédito.
O mesmo texto constitucional, no 4g do art. 14, estabelece

que depende de lei, em cada caso, a autorização para alienar
as ações que garantam nas sociedades de economia mista e nas
empresas públicas o seu controle pelo Estado.
Nesse passo, verificamos ser necessária a manifestação
formal desta Casa Legislativa para que o Poder Executivo
possa tomar as medidas propostas.
As matérias em apreço inserem-se entre aquelas da
competência legislativa estadual, e, no que tange à
iniciativa da proposição, não existe, no caso. nenhum óbice,
visto que não há reserva de iniciativa atribuída a qualquer
outro Poder do Estaco.
Examinando, Contudo, a proposição atentamente, á luz dos
preceitos constitucionais, infraconstitucionais e de técnica
legislativa, verificamos a necessidade de algumas
alterações, as quais poderão ser feitas por meio das emendas
aue apresentamos.
A Emenda ng 1 visa a inserir entre as condições do
refinanciamento o pagamento antecipado de 20% de seu valor.
o que dará maior clareza ao texto legal

NO mesmo sentido. eiaoramos a Emenda flQ 2 oara deixar
claro que o produto da venda das ações do CREDIREAL será
utilizado também com a mesma finalidade de pagamento
antecipado.
Já a Emenda ng 3, ao dar nova redação ao f 3g do art. 3Q,
visa a sanar vicio de inconstitucionalidade, tendo-se em
vista a especificação dos imóveis a serem alienados, por
meio d decreto, não supre a necessária autorização
legislatva para a venda de bens imóveis do Estado, conforme
previsto no texto constitucional.
As Emendas flQS 4 a 6 têm por objetivo aprimorar a redação

do texto legal, sem, contudo, alterar o seu sentido.
Por fim, a Emenda nQ 7 vem explicitar que as adaptações a
serem feitas no BDMG, além de respeitarem a sua natureza
juridica, caso digam respeito a seu quadro de pessoal,
deverão ser objeto de lei no sentido formal.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e oea legalidade do Projeto de Lei ng
1.039/96 com as Emencas nos a 7, a seguir apresentadas.

2	 EMENDA No 1

Acrescente-se ao art. lQ o seguinte i 3Q:
"Art. l Q - ....................................
f 3g - Serão pagos, a titulo de antecipação, 20% (vinte por
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cento) do valor do refinanciamento de que trata o caput'.'.
EMENDA NQ 2

Substitua-se no ig do art. 3Q a expressão 'será
utilizado por será também utilizado.

EMENDA No 3
Dê-se ao 3g do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - ....................................
f 3Q - Se o produto da alienação dos bens referidos nos
arts. 2g e 3g for insuficiente para que seja efetuado o
pagamento antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento, o Poder Executivo fica autorizado a alienar
outros ativos imobiliários de propriedade do Estado desde
que sejam atendidos todos os requisitos constitucionais e
legais pertinentes.

EMENDA No 4
Acrescente-se ao parágrafo único ao art. Sg a expressão "de
que trata o caput" após a palavra "financiamento.

EMENDA Ng 5
Dê-se ao art. 6g a segunte reaação:
"Art. 6g - Cessada a liquidação extrajudicial da

MinasCaixa, fica o Poder Executivo autorizado a praticar
todos os atos necessários árealização da liquidação
ordinária, a seu encerramento e á extinção da autarquia..

EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - Após a transformação da liquidação extrajudicial

da MinasCaixa em liquidação ordinária, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, devidamente
autorizado pelo Banco Central do Brasil, transferirá para a
massa em liquidação todo o ativo e passivo resultantes de
operações de crédito que tiver celebrado sob o amparo ao
Voto ng 194/96. do Conselho Monetário Nacional, para o
ajuste ao sistema financeiro estadual

EMENDA Ng 7
Acrescente-se ao final do art. 8p a expressão 'e o dispCsto
no art. 61, X. da Constituição do Estado.
Sala aas Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Arnaldo Penna -
Ajalmar Silva - Gilmar Machado (voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito com a União para os fins que menciona e dá outras
providências.
O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça e a esta Comissão, para ser examinado em regime de
urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado e
do art. 220 do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição com as Emendas ngs 1 a 7.
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer sobre a

matéria, conforme disposições regimentais.



Fundamentação
A matéria em apreço autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a União no valor de até
R$11.500.000.000.00. correspondente ao refinanciamento da
divida pública e á reestruturação do sistema financeiro
estadual. Dispõe ainda sobre transferência de participações
acionárias do Estado em empresas de sua propriedade e de
outros ativos, de forma a integrarem o Programa Nacional de
Desestatização da União, destinando o produto apurado ao
pagamento antecipaao de 20% do valor do refinanciameno ca
divida, ou seja. RS1.800.000.000.00.
O projeto prevê o refinanciamento dOS saldos da divida
existentes em 31/3/96, consideranao as alterações ocorridas
posteriormente e a correção, até a data do refinanciamento,
pelos indexadores e encargos dos respectivos titulos e
contratos. Nessa data, pelo balanço mensal do Estado, ternos
a seguinte composição da divida pública:
* - A referida composição foi publicada na edição do Diário

do Legislativo de 27/12/96.
Considerando os valores de origem das operações contratuais
citadas no art. lg do projeto em análise, teremos ainda a
seguinte composição:
$ - A referida composição foi publicada na edição do Diário

do Legislativo de 27/12/96.
O somatório desses valores perfaz um total de
R$7.935.745,360,00. Tais valores, no entanto, serão
atualizados até a data do contrato de refinanciamento. A
divida mobiliária será corrigida mensalmente pelo IGP-DI.
com juros ce 6% ao ano; as demais serão atualizadas nas
condições pactuadas nos respectivos contratos. Note-se que o
valor de R$9.000.000,000,00, de que trata o art. lg, é
aproximado, já prevendo as atualizações das dividas
contratuais, as quais não foram calculadas nessa análise.
Pelo quadro abaixo, fornecido pela Superintendência Central

do Tesouro da Secretaria da Fazenda, é possível verificar os
valores do giro da divida mobiliária efetivados até outubro
deste exercício, bem como os valores projetados para os
meses de novembro e dezembro de 1996:
* - A r efe r ida tabela foi publicada na edição do Diário do

Legislativo de 27/12/96.
Pela exposição de valores, a taxa de juros acumulada até

outubro deste exercício foi ae 22,94% Dessa forma, as
operações de crédito previstas no orojeto, com juros de 6%
a.a e correção pelo IGP-DI, possibilitarão substancial
economia de despesa com o serviço da divida. Ademais, como o
refinanciamento retroagirá a 31/3/96, haverá sensível
redução nos gastos com juros e encargos da divida mobiliária
ainda neste exercício financeiro.
Pelos termos do acordo entre os Governos Federal e
Estadual, o serviço da divida ficará limitado a 13% do total
da receita liquida real. Segundo informações da Secretaria
da Fazenda, não se considera nesse acordo a definição de
receita liquida real prevista na Resolução ng 69, ce 1995,
do Senado Federal, mas sim o cálculo a seguir, que faremos,
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exernplificadamente, em relação à receita realizada neste
exercício, até o mês de setembro deste ano:
* - A referida tabela foi publiccia na edição do Diário do

Legislativo de 27/12/96.
Considerando que os gastos com o serviço da divida ficarão
limitados a 13% do total da receita liquida real, nos termos
do protocolo de acordo, e considerando o valor total
encontrado acima, teríamos, para efeito de hipótese, um
limite de despesa, até setembro deste exercício, de
R$491.000.000,00 para pagamento de dívida pública estadual.
Nos últimos anos, tem sido rolado quase 100% do estoque da
divida mobiliária, pagando-se, por outro lado, divida de
antecipação de receita orçamentária e divida contratada. A
partir do refinanciamento, porém, o Estado passará a
amortizar também a divida mobiliária, buscando alcançar o
equilíbrio fiscal. Ademais, o Estado não mais estará sujeito
às variações da política monetária estabelecida pelo Governo
Federal, pois a atualização da divida será realizada com
juros fixos de 6% a.a. e não com juros f' ,tuantes de
mercado.
Segundo informações da Secretaria da Fazenda, a expectativa
de arrecadação com as alienações cio bens previstas na
proposição em apreço :
* - A referida tabela foi publicada na edição do Diário do

Legislativo de 27/12/96.
E preciso atentar, entretanto, que o valor da carteira
imobiliária da MinasCaixa, previsto acima, é valor de face,
ou seja, realizável num prazo de Oito anos. O valor
presente, que será negociado posteriormente, será, com
certeza, menor que os R$900.000.000,00 estimados. Além
disso, tais valores estarão sujeitos ao preço cie mercado a
ser negociado na época da alienação, ocorrendo, assim, a
possibilidade de ser necessário alienar Outros ativos
imobiliários de propriedade do Estado, de forma a se
alcançar a cifra de R$1.800.000.000,00, prevista como
condição de pagamento antecipado de 20% do valor do
refinanciamento.
Ressaltamos que o atendimento da condição de pagamento
antecipado, prevista no art. 3o do projeto, é de grande
importância para o Estado, pois a parcela correspondente ao
saldo devedor da conta gráfica será refinanciada, pelo
quíntuplo do seu valor, pelo custo médio de captação da
divida mobiliária interna do Governo federal, e não nas
condições mais favoráveis: correção pelo IGP-DI e juros de
6%. Ou seja, em uma hipótese extrema de não haver nenhuma
alienação de bens e nenhum pagamento antecipado, toda a
divida proveniente do refinanciamento seria corrigida pelo
custo médio de captação da divida mobiliária interna
federal, retirando toda a vantagem da operação.
Na oportunidade, apresentamos três emendas com o objetivo

de aprimorar o texto do projeto.
A primeira emenda visa a ressalvar, no lQ do art. lo, a
forma de atualização da divida mobiliária, a qual não segue
a correção prevista nos títulos originais, mas sim a
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variação do IGP-DI e juros de 6% a.a.
A segunda propõe urna redação mais clara para o procedimento

de refinanciamento da parcela referente ao quintuplo do
valor do saldo devedor da conta grãfict.
A terceira almeja definir a espéci- de crédito adicional

que o Poder Executivo estará autorizado a abrir, bem como
estabelecer o limite de seu valor.
Por último, salientamos que a proposição prevê uma

trajetória de redução do endividamento do Estado, ao mesmo
tempo em que evita problemas com mu d a nças na política
monetária que venham a causar elevações súbitas nas taxas de
juros.

Conclusão
Em face do ex posto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.039/96 com as Emendas ms 1 a 7. da Comissão de
Constituição e Justiça, é com as Emendas flQS 8 a 10, a
seguir redigidas.

EMENDA No 8
Dê-se ao	lg do art. 12 a seguinte redação:
"Art.	lg	-	.................................

lQ - Serão refinanciados a divida mobiliária, os
empréstimos da Caixa Econômica Federal concedidos com amparo
nos votos CMN ngs 162/95, 175/95 e 122/96 e suas alterações,
bem como as operações de Antecipação de Receita Orçamentária
- ARO -, com os valores referenciados a 31 de março de 1996,
considerando suas alterações posteriores e corrigidos, até a
data do refinanciamento, pelos indexadores e encargos dos
respectivos títulos ou contratos, excetuando-se a divida
mobiliária, que será atualizada com correção mensal pelo
IGP-DI e juros de 6% a.a.

EMENDA No -9Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - Se, a pós a realzação das alienações autorizadas

nesta lei, persistir saldo devedor na conta gráfica
mencionada no art. 3Q, a parcela do refinanciamento, no
valor de 4 (quatro) vezes o saldo devedor da referida conta.
acrescido desse saldo, será r efirianciada pelo custo médio de
captação da divida mobiliaria interna eo Governo Federal,.

EMENDA NQ 10
Dê-se ao art. 9Q a seguinte redação:
"Art. 9g - Para a execução do disposto nesta lei, fica o

Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao
orçamento de 1997 no valor de R$11.500.000.000,00 (onze
bilhões e quinhentos milhões de reais).".
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycor'i Terra Pinto, relato-

- Péricles Ferreira - Leoriidio Bouças - José Braga.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.041196
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentaria
Comissão de Constituição e Justiça

Rela- — o
Po r via da Mensagem flQ 156/E., o Governador do Estaco fez
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remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei ng
1.041/96. que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel
de propriedade do Estado por Outro de propriedade de José
Braz.
Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para ser apreciado em reunião conjunta, tendo
em vista o pedido de regime de urgência que fez o
Governador, valendo-se das prerrogativas que lhe confere o
art. 69 da Carta mineira.
Nos termos do art. 103. V, 'a, do Regimento Interno,
passamos ao exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame visa a autorizar o Poder Executivo a
permutar imóvel de sua propriedade, constituído de terreno
urbano e respectivas benfeitorias, com área de 707.70m2,
situado no Municipio de Muriaé, por imóvel de propriedade de
José Braz, constituído de terreno também urbano com área de
2.427.76m2 e respectivas benfeitorias, situado no mesmo
município.
A medida em tela configura uma das formas de alienação de
bem público e, como tal, deve fazer-se com observância
simultânea de normas do direito privado e de preceitos de
natureza constitucional e administrativa. Na espécie.
devemos atentar ao que dispõe o art 18 da Constituição
mineira; o art. 17, c/c O art. 24, X. da Lei flQ 8.666
(federal), de 21/6/93, que institui normas para licitações e
contratos da administração pública no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
o art. 16 da Lei ng 9.444, de 26/11/87, que trata das
licitações e de contratos da administração centralizada e
autárquica do Estado.
Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de
regra, a validade da permuta de imóvel do Estado depende da
outorga de especifica autorização legislativa, da existência
de interesse público e da realização de avaliação. Com
relação à licitação, normalmente exigida para transações com
bens imóveis do Estado, ela é dispensável, por se tratar de
propriedade destinada ao serviço público, cuja escolha é
principalmente condicionada pelas necessidades de instalação
e localização.
Para as finalidades do exame a cargo desta Comissão,
entendemos ser necessário averiguar o atendimento das
exigências legais, no caso em questão.
O interesse público que envolve a operação é evidente. Na
mensagem que envia a esta Casa, o Governador nos informa da
necessidade de prover os serviços forenses da Comarca de
Muriaé de instalações compatíveis com seus crescentes
encargos. A aquisição de imóvel em ponto central da cidade.
com área superior ã do atual fõrum e sem encargo financeiro
para o erário, nos faz ponderar que a transação proposta
atende ao que está disposto na lei.
A essas considerações acrescentamos que, além aos



documentos comprobatôrios da propriedade dos imóveis,
constam na documentação juntada ao processo os respectivos
laudos técnicos de avaliação, que dão aos imóveis o mesmo
valor venal.
Atendendo, portanto, o projeto de lei em tela aos
requisitos da legislação em vigor, não encontramos óbice á
Pretendida autorização legal para que se efetive a permuta
do imóvel em Questão.

Conclusão
Diante do aduzido, concluimos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto ao Lei no
1.041/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 11 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Gilmar Machado - Leonidio Bouças.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel que
especifica com José Braz.
Após exame ca Comissão cc Constituição e Jus'iça, que
concluiu por sua juridicidade. const'tucional idade e
legalidade, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer, em Obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme se verifica na documentação anexada ao projeto, a

área do imóvel a ser adquirido pelo Estado é maior que a do
imóvel que ele dará em troca. Com relação ao preço, algumas
avaliações consideram ter o imóvel particular valor superior
ao imóvel público, outras consideram Que os imóveis têm o
mesmo valor. Como a permuta se dará sem torna para as
partes, nenhuma des pesa advirá para os cofres cúbliCos.
A proposição em exame vem atender ao disposto na Lei ng
4.320. de 1964, Que. em seu art. 105. 2g, estabelece que
os valores fixos compreendidos no ativo permanente, para
serem movimentados, necessitarão de autorização legislativa.
dada em lei especial
O projeto em tela não apresenta nenhum impacto no orçamento
estadual, porquanto não provoca aumento de despesa nem
incremento de receita. A transação imobiliária não implicará
tampouco perda patrimonial para o Estado, pois não ocorrerá
redução de seu ativo imobiliário.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação co Projeto de Lei.

ng 1.041/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, P residente - Geraldo Rezende - relator -
Glycon Terra Pinto - Ivair Noquera - Miguel Martini.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.056 /96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
exame dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
Publicada em 7/12/96, a proposição, que tramita em regime

de urgência por solicitação de seu autor, nos termos do art.
69 da Carta mineira, foi distribuído às Comissões
supracitadas para, em reunião conjunta, de acordo com o
disposto no art. 222 do Regimento Interno, receber parecer.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos

aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria.
Fundamentação

Compete ao Estado membro, conforme dispõe o art. 155, 1, da
Constituição Federal, instituir imposto sobre transmissão
"causa mortis" e doação de quaisquer bens e direitos. Esse
comando é repetido na Carta mineira, no art. 144, 1, 'a'.
A instituição de tributo depende sempre de lei, em

obediência ao principio constitucional da leealidade, razão
pela qual compete ao Poder Legislativo o exame da matéria.
Na norma legal, devem ser previstas as hipóteses de
incidência e de não-incidência e definidos fato gerador,
base de cálculo e aliquotas. Tais exigências estão
satisfeitas no projeto em exame. Lembramos ainda que, quando
da cobrança do tributo, deve-se respeitar o principio da
anterioridade, que impede a taxação no mesmo exercício
fiscal.
A iniciativa no processo legislativo pode ser exercida por

qualquer dos agentes públicos ca pazes, nos termos da
Constituição Estadual, por não se tratar de matéria
reservada, nos termos do art. 66 da Carta mineira.
Para aprimorar a proposição, apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda nQ 1. De acordo com o art. 13 do projeto,
fica instituída a obrigação, para o contribuinte, de
apresentar á Administração Fazendária relação de bens e
direitos de propriedade do falecido, no prazo de 60 dias
contados a partir do óbito. E fato notório, entretanto, que,
em grande número de casos, não se pode determinar com
precisão bens e direitos deixados em prazo tão exíguo. Daí a
possibilidade, nos processos de inventário, do arrolamento
de bens em momento posterior à inicial. Não nos parece justo
que o contribuinte fique sujeito às pesadas cominações
previstas no projeto em exame, quando, de boa-fé, não teve
condições de levar ao conhecimento da Administração
Fazendária todos os bens e direitos no prazo previsto. Daí a
necessidade de se resguardarem, em dispositivo especifico,
os direitos do contribuinte de boa-fé, como o fazemos
mediante a apresentação daquela emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.056/96 com a Emenda ng 1, que apresentamos.

EMENDA No 1
Acrescentem-se ao art. 13 os seguintes 5g e 6g:
"Art. 13 - ..................................
50 - 0 contribuinte cie boa-fé, devidamente justificado.
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poderá retificar junto á Administração Fazendãria a
declaração a Que se refere este artigo, ficanac isento das
penalidades previstas nesta lei.

6g - A retificação deverá ser apresentada no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data em q ue o contribuinte tomar
conhecimento da existência de novos bens ou direitos não
constantes na declaração inicial
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Gilmar Machado - Leonidio Bouças - Ivair
Nogueira.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.056/96 dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
Publicada, foi a proposição distribuida ás Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade. pela
constitucionalidade e Dela legalidade do projeto com a
Emenda ng 1. Agora, vem a matéria a esta Comissão para que
seja emitido seu parecer, nos limites de sua competência.

 

Fundamentação -
A proposição em exame modifica as normas que regulam o ITCD
em diversos aspectos, além de possibilitar uma atuação mais
eficaz da Receita Estadual com vistas a reduzir a evasão do
tributo.
Entre as modificações propostas, destacamos as referentes
às aliquotas. Inicialmente, assinalamos que foram
estabelecidas aliquotas diferentes para a transmissão "causa
mortis" e as doações. Salientamos, também, a adoção de um
sistema de aiiouotas progressivas, cue consiste na
utilização de aliquotas maiores para maiores bases de
cálculo. Assim, nas transmissões 'causa mortis". as
aliquotas variarão de 1.5% a 8%: nas doações. de 1.5 a 5^.
Outro ponto que sobressai na análise do projeto é a
concessão de isenção para determinadas transmissões não
onerosas. Visa esse dis positivo a beneficiar contribuintes
cujo património se enquadre nos limites ali definidos. Tal
medida nos parece correta, já que os tributos estaduais não
devem onerar demasiadamente cidadãos com pouca capacidade
contributiva.
Finalmente, destacamos a existência de dispositivo que
possibilita a redução da aliquota a ser aplicada, caso o
imposto seja recolhido com maior brevidade.
Em relação ao aspecto financeiro, entendemos que a matéria
deve acarretar aumento de arrecadação. Primeiramente, em
virtude do aumento de aliquotas que se observa e, em segundo
lugar, por possibilitar á Receita Estadual nova sislemàtica
de fiscalização do recolhimento do imposto.

Conclusão
Em face do ex posto. opinamos pela aprovação co Projeto de
Lei flQ l,055/95 no lQ turno, com a Emenda no 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio. relator -
Leonidio Bouças - Jor ge Eduardo ae Oliveira - Ivair Nogueira
- Miguel Martini.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NgS 3 A 16 APRESENTADAS AO PROJETO

DE LEI No 1.025/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe altera a Lei ng 12.040, de 28/12/95. que dispõe
sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.
A matéria foi apreciada em reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em razão do regime de urgência solicitado pelo
Governador do Estado.
Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto com a Emenda

nQ 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e
com a Emenda ng 2.
Na fase de discussão no lg turno, foram apresentadas, no
Plenário, as Emendas ngs 3 a 16, que vêm a esta Comissão
para receber parecer.

Fundamentação
As Emendas ngs 3 e 4. do Deputado Dinis Pinheiro,
prescindem, a nosso ver, de condições de viabilidade: a
Emenda ng 3, por referir-se à circulação de água, que,
segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, não é considerada mercadoria.
portanto não é tributada pelo ICMS e não pode agregar o VAF;
a ng 4. por desvincular-se do conceito de valor adicionado
estabelecido pela Lei Complementar Federal ng 63. de 1990.
A Emenda ng 5, do Deputado Ivair Nogueira, não deve ser

acolhida, porquanto ê impossivel restabelecer os efeitos da
Lei ng 11.052, que fora revogada Dela Lei ng 12.040. Seria.
portanto, casuísmo estabelecer compensação financeira até o
limite de 0.48608%, vigorando até o ano 2000. apenas para os
municípios remanescentes que. após a emancipação,
apresentarem perda igual ou superior a 50% em seu índice
médio de VAF definitivo fixado para o exercício de 1997 em
relação ao do exercício vigente. Ademais, a cota mínima e a
redução gradual do peso do VAF até o ano 2000 já são, a
nosso ver, modalidades de compensação para os municípios que
perderam distritos. Por outro lado, com a apresentação da
Subemenda ng 1 à Emenda ng 2, a perda do VAF dos municípios
remanescentes será diluída nos exercícios de 1997 e 1998.
As Emendas nQs 6 e 7, do Deputado Jairo Ataide, apesar de

estarem direcionadas para regiões pobres do Estado, ou seja.
o Norte de Minas e o Vale do JequitinhOnha. não devem ser
acolhidas . porquanto o aumento da cota mínima para 6.21% já
atende a esses municípios.
A Emenda ng 8, do Deputado Antônio Júlio, esbarra no
disposto no 6g do art. 150 da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda à Constituição ng 3. de 1993. Com
efeito, o beneficio fiscal de parcelamento de crédito
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tributário de ICMS somente pode ser concedido por meio oe
lei estadual especifica, e não por meio de emenda a projeto
ce lei de natureza absolutamente diversa. Este o motivo de
não acolhermos tal emenda.
Á Emenda np 9. do Deputado Durval Angelo. não se compadece
do disposto no art. 167,1V. da Constituição Federal.
Enquanto se procede á distribuição oe 114 da parcela do 1CMS
pertencente aos municipios, tais valores constituem
transferências. No entanto, a vinculação direta do ICMS
pertencente ao Estado é expressamente vedada pelo citado
dispositivo constitucional, portanto há óbice
instransponivel ao acolhimento da emenda.
Por outro lado, acolhemos a Emenda nQ 10, do Deputado
Durval Angelo, na forma da Subemenda ng 2, uma vez que
incentiva os municípios mineiros a não renunciarem ás suas
receitas próprias de IPTU e de ISS, sob pena de não
receberem repasses pelo critério da cota minima. A referida
subemenda estabelece que os efeitos da medida vigorarão a
partir de lg/1/98, possibilitando que os municípios mineiros
adaptem sua respectiva legislação tributária. e preceitua
que a comprovação será feita perante a Secretaria de Estado
de Assuntos Municipais, mediante declaração da Câmara de
Vereadores.
As Emendas ngs 11 e 12. do Deputado Gilmar Machado, visam a
suprimir os arts. 3p a 7Q ao projeto. A Emenda ng 11 não
deve ser acolhida, por inviabilizar os re passes oe recursos
para os 97 novos munic'ipios mineiros, que têm na cota minima
sua principal compensação para inviab i lidade técnica de
apuração do VAF dos antigos distritos. Ademais, a emenda
está parcialmente atendida com a Emenda ng 17, apresentada
pelo Deputado Leonidio Bouças e acolhida neste parecer,
fixando a cota mínima em 5,60% em vez ce 6,21%. A Emenda ng
12 não deve ser acolhida, ficando prejudicada em virtude de
ter sido acolhida a Emenda nq 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. que já excluiu do texto do projeto a instituição
do critério de recebimento de recursos com base na
implantação do Programa de Saúde da Família - PSF.
Este relator acolhe as Emendas nQS 13 a 16, uma vez que
facilitam a operacionalidade do projeto, A Emenda nQ 13
inclui o município sede no rateio do montante de 50% do VAF
da geração de energia elétrica entre os municipios que
possuem áreas de reservatório localizadas em território
mineiro. Por sua vez, a Emenda np 14 deixa explicitada na
lei a transitoriedade da apuração do VAF dos novos
municipios, até que se aplique o período bienal previsto na
Lei Complementar ng 63. de 1990. devendo ser corrigida sua
redação por meio da Subemenda flQ 3.
Ainda em relação aos 97 municipios novos, as Emendas ngs 15
e 16, que ora estamos acolhendo, visam a suprimir o inciso
IX e a alterar a redação aos incisos V e VIII do art. 6g da
Lei nQ 12.040. a aue se refere o art. 2g do orojeto, dando
melhor operacionalidace ao recebimento oe repasses em função
das variáveis património cultural e meio ambiente. Quanto
aos municípios mineracores, não se justifica a atribuição de



664

tal critério aos recém-emancipados, uma vez Que a
compensação financeira aos mineradores se dá em função cia
perda de receita apurada em 1988 em face da absorção do
antigo Imposto único sobre Minerais - IUM - pelo ICMS.
A Subemenda no 1 à Emenda no 2, apresentada por esta
Comissão, visa a limitar os valores do VAF reapresentados
pelos municípios recém-emancipados aos mesmos valores
apurados no município de origem.
Este relator apresenta, ainda, as Emendas nos 18 e
19,compatibilizando as datas previstas no projeto para que
os órgãos competentes prestem as informações relativas aos
critérios de participação dos municípios, bem como, por
sugestão do Deputado Paulo Piau. as Emendas nos 20 e 21.
instituindo na variável referente ã agricultura, a
participação do município Que mantiver programas de apoio ás
atividades desenvolvidas pelos pequenos orodutores na

produção ce alimentos.
Apresenta, ainda, as Emendas OQS 22 e 23. alterando a

variável referente à saúde.
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição das
Emendas nos 3 a 9, 11 e 12; pela aprovação das Emendas nos
13, 15 e 16 e das Emendas nos 2, 10 e 14 na forma de
subemendas que receberam o no 1, a seguir redigidas. e,
ainda, pela aprovação das Emendas nos 17 a 23, que
apresentamos a seguir.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA No 2
Acrescente-se ao art. 6p da Lei no 12.040. de 28 de
dezembro de 1995, a que se refere o art. 2g do projeto, o
seguinte f 2g . transformando-se o parágrafo único em lQ:

'Art. 2g - ...........................

1 Q _ .......................................
2g - Em substituição ao critério previsto no inciso X

deste artigo, os municípios que cumprirem o disposto na
Portaria no 3.323. de 30 de o:JDro de 1996. da
Superintendência da Receita Estadual. reapresentarem as
informações relativas ao ano-base de 1995, referente ao
movimento econômico dos contribuintes estabelecidos em seu
território, bem como relativas ao ano-base de 1996. conforme
dispuser ato normativo da Secretaria de Estado da Fazenda.
terão o seu índice do Valor Adicional Fiscal - VAF - apurado
com base na movimentação económica das declarações
reapresentadas, tendo por limite os valores referentes ao
VAF apurado do município de origem, considerados 1/3(um
terço) para composição do índice do VAF em 1997 e 2/3(dois
terços ) para composição do índice do VAF em 1998.".

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA No 10
Acrescente-se ao projeto onde convier:
"Art .....- Os municípios que concecerem isenção do IPTLI

residencial, comercial e industrial e isenção de ISS não
farão jus a participação pelo critério ca cota mínima,
fixado no inciso XI do art. l Q da Lei no 12.040. de 28 de
dezembro de 1995.

1Q - 0 disposto no "caput" deste artigo crocuzirã efeitos
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a partir de lQ de janeiro de 1998.
f 2 - A comprovação para os fins previstos no 'caput"
deste artigo será feita perante a Secretaria ae Estado de
Assuntos Munici pais, até o dia 31 de agosto ce caca ano.
mediante declaração p-estaaa Pe l o Pr esidente da Câmara
Municipal

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 14
Dê-se ao parágrafo único do art. 50 da Lei nQ 12.040. de 28

de dezembro de 1995. a que se refe r e o art. 2g do projeto, a
seguinte redação:
"Art. 5g - ..................
Parágrafo único - Para definição do índice para o exercício

de 1999, adotar-se-ão os critérios estabelecidos na Lei ng
12.040. de 28 de dezembro de 1995, sendo que o item do VAF,
até que se proceda á apuração na forma determinada pela Lei
Complementar ng 63. de 1990. compor-se-á do movimento
econômico do ano de 1997.".

EMENDA No 17
Dê-se ao art. 3g do projeto a seguinte redação:
"Art. 3Q - O inciso XI do art. 19 da Lei ng 12.040. de 28

de dezembro de 1995. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 - .................

XI- cota mínima: Darcelaaser cistri puida em igual valor
Para tocos os municípios e correspondente a 5.50% (cinco
inteiros e cinqüenta centésimos por cento) para o exercício
de 1997 e subseoüentes, na forma ao Anexo 1.'

EMENDA No 18
Dê-se ao art. 7Q co projeto a seguinte redação:
"Art. 7ç - A Fundação ,João Pinheiro, com case nos dados

disponíveis de que trata o art. 2g, fará a sua consolidação
e a publicará até o dia 31 ce dezembro cc 1996

EMENDA No 19
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os dispositivos a seguir enumerados da Lei no
12.040, de 28 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1
i;l Q - .....................
3g - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a

Primeira segunda-feira de cada mês, os índices de Que tratam
os incisos II a XIII, relativos ao mês anterior, bem como
uma consolidação destes por município.

- A Secretaria de Estado da Fazenaa fara pub car, at.ã
o dia 31 de agosto de cada ano.

EMENDA No 20
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O inciso VI do ar. lQ aa Lei nç 12.040, de 28

de dezembro de 1995. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 - ......................
VI- produção de a l imentos: os valores decorrentes da
aplicação aos percentuais á frente de cada item serão
distribuídos aos municípios segundo os critérios enumerados
na seguinte ordem:
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a) área cultivada: parcela de 50% (cinqüenta por cento) do
total será distribuída de acordo com a relação percentual
entre a área cultivada do município e a área cultivada o
Estado, referente à média dos dois últimos anos.
considerando-se área cultivada, inclusive, a área destinada
à agricultura de pequeno porte:
b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será
distribuída de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais do município e o número
de pequenos produtores rurais do Estado
c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será
distribuída de acordo com a existência, nomunicipio, de
programa e/ou estrutura de apoio à produção e
comercialização de produtos agrícolas que atenda
especialmente aos pequenos produtores rurais do Estado,
ponderada pelo número de pequenos produtores rurais
atendidos em relação ao total de pequenos produtores rurais
existentes no município:
dl parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída

aos municípios que tiverem, na estrutura organizacional da
sua Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento
agropecuário, a qual será rateada entre os municipios,
ponderada pela participação do niunicipio conforme o item
b" deste inciso:'..

EMENDA No 21
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art . .... - A Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de 1995.

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 4g e 5g.
renumerando-se os demais:
"Art. 4g - Para os efeitos desta lei, a definição de

pequeno produtor rural obececerá aos seguintes critérios:
- manter até 2 (dois) empregados permanentes, com uso

eventual de terceiros:
2 - não deter, a qualquer titulo, área superior a 4(quatro)

módulos fiscais, sendo que caca município possui seu módulo
fiscal variando entre 5 (cinco) hectares ( Belo Horizonte).
até 70 (setenta) hectares (São Romão). como limites mínimo e
máximo:
3 - ter, no minimo. 80% (oitenta por cento) de sua renda
bruta anual proveniente de exploração agropecuária:
4 - residir na propriedade ou em aglomerado urbano próximo.
Art. 5Q - Os dados referentes ao inciso VI Co art. l, de
produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará
publicar, a cada trimestre Civil , no diário oficial cio
Estado, as informações pertinentes ás alíneas enumeradas no
inciso VI do art. lo, que vigorarão no trimestre
subseqüente.

lg - Para o primeiro trimestre de 1997. prevalecerá o
critério utilizado em dezembro de 1996:

- Caso o municipio deixe ce cumprir quaisquer dos
critérios estabelecidos no inciso VI do art. lg, o repasse
das parcelas de ICMS a que faria jus correspondente ao
critério não atendido cessará no mês subseqüente. Ce acordo
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com a informação da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Que fará sua publicação no diário
oficial do Estado, na 

p
rimeira segunda-feira ce cada

mês.
EMENDA No 22

Inclua-se a seguinte alinea 'a no inciso IX do art l Q da
Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de 1995. na redação
proposta pelo art. 5g do projeto:
"Art. lQ - .....................
IX- .....................

a) um valor de incentivo para os municípios Que
desenvolverem e mantive rem em funcionamento programas
es pecificos voltados oa-a o atendimentoá saúde Ias
famílias, na forma a ser comprovada junto á Secretaria de
Estado da Saúde, limitado a 50% (cinquenta por cento) do
percentual relativo à saúde previsto no Anexo I. O Qual será
dis-ibuido e ponderado conforme a população efetivamente
ate;: ida".

EMENDA No 23
Dê-se ao art. 6g do projeto a seguinte redação:
"Art. 6g - Havendo insuficiência Ce recursos destinados aos

programas a que se refere a aiinea " a' do inciso IX do art.
lQ da Lei ng 2.040, de 28 de dezembro de 1995, o valor
individual de cada municipio será diminuído
proporcionalmente á disponibilidade dos recursos"
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Pêricles Ferreira. relator -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Marcos Helénio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 15 A 18 AO PROJETO DE LEI No

1.029/96
Comissão de Fi5caização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
pauta altera a Lei ng 6.763. de 26/12/75, e dá outras
providências.
Com tramitação em regime de urgência, o projeto foi
analisado em reunião conjunta de comissões e, a seguir.
enviado ao Plenário, onde recebeu as Emendas ns 15 a 18,
sobre as quais, em obediência aos termos regimentais.
passamos a emitir parecer.

Fundamentação
A Emenda ng 15, do Deputado Anderson Adauto, acrescenta
dispositivos ao art. 114 da Lei ng 6.763, de 26/12/75. Que
trata da isenção da Taxa de Segurança Pública.
Consoante a Emenda à Constituição ng 3. que modificou o
6Q do a-.. 150 da Constituição da República. Qualquer
isenção cc tributos só poderá ser concedida mediante lei
especifica, federal, estadual ou municipal. A emenda sob
comento atende a esse mandamento constitucional.
Com relação ao aspecto orçamentário, a proposta

orçamentária do Estado para o exercício de 1997, que tramita
nesta Casa, estima uma receita com Taxa de Segurança Pública
no valor de R$65.142.502,00. Como os novos municípios
criados perfazem o total de 97, a isenção pretendida não
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trará reflexos significativos no orçamento de 1997.
Considere-se, ainda, que a medida reveste-se de grande
justiça, porquanto, se não for instituída, os novos entes
federados perderão receita relativa ao IPVA, fator
significativo na composição da receita municipal. Por esse
motivo, somos pela aprovação da Emenda flQ 15.
A Emenda nQ 16. do Deputado Wanderley Ávila, acrescenta o
lQ ao art. 3Q da Lei ng 9.754, de 1989, transformando em
2Q seu atual parágrafo único.
Trata-se de matéria eminentemente administrativa, em que se
exige nível superior de escolaridade para o provimento do
cargo de Assistente Técnico Fazendário do Quadro de
Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda.
Não obstante o mérito da proposição do nobre Deputado,

entendemos que a matéria traz reflexos na carreira dos
servidores da referida Secretaria, demandando estudos mais
aprofundados, razão pela qual deixamos de acolher a sua
inclusão no projeto de lei em exame.
A Emenda ng 17, do Deputado Antônio Júlio, dá nova redação
aos incisos 2 e 3 do 2g do art. 92 da Lei nQ 6.763. de
1975, com o objetivo de reduzir em cerca de 81% a Taxa de
Expediente incidente sobre os serviços de fiscalização de
bingo, bingo permanente. Sorteio numérico ou similar.
Entendemos não ser pertinente a redução da Taxa de
Expediente sobre os serviços prestados pelo órgão estadual,
e, por isso, somos pela rejeição da Emenda ng 17.
A Emenda ng 18, também do Deputado Antônio Júlio, suprime o
item 1.1 da Tabela B. a que se refere o art. 115 da Lei ng
6.763, de 1975.
O referido item estipula taxa de Segurança Pública de 5,5
UFIRs por policial militar/hora ou fração de hora utilizado
na "segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que
envolvam reunião ou aglomeração de pessoas (congressos.
seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, etc.).
Não achamos de bom alvitre a eliminação da referida Taxa de

Segurança Pública. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda
nQ 18.
Aproveitamos a oportunidade para alterar o conteúdo d5
Emendas flQS 11 e 14, de lo turno, procurando por esta via
ajustá-las tecnicamente em face da legislação vigente e
fazer justiça aos contribuintes que queiram submeter a
julgamento, no Conselho Estadual de Contribuintes.
controvérsias que envolvam crédito tributário de valor menor
ou igual a 6.500 UFIRs.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 15
e pela rejeição das Emendas ns 16. 17 e 18, apresentadas er,
Plenário, no 1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 1.029/96, e
apresentamos as sutemencias que receberam o nQ 1 as Emendas
ngs 1. 11 e 14, a seguir redigidas.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 1

Dê-se à Emenda nQ 1 a seguinte redação:
Art .....- A 5 (quinta) parte dos recursos arrecadados
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em virtude da a1icaçâo dos itens 2 e 3 do z 2g co art. 92
da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, com a redação
que lhes foi dada pelo art. lg da Lei flQ 11.985, de 21 de
novembro de 1995, será destinada à contratação e á
manutenção de serviços de segurança nas escolas públicas
estaduais localizadas nos mesmos municípios onde os recursos
foram gerados.
Parágrafo único - A distribuição dos recursos previstos no
'caput' deste artigo será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação
desta lei..

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 11
Acrescente-se à Tabela D do Anexo único os seguintes item e

subi tem:
"9 - Pelo serviço delegado
9.1 - remuneração do concessionário ao Poder Concedente
pelos serviços orevistos no art lç. inciso V. da Lei r.g
12.219. de lg de julho de 1996. até O' (dez centor ca
tarifa.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA No 14
O subitem 2.21 da Tabela A ao Anexo 1 oassa a vigorar com a

seguinte redação:
"2.21 - Julgamento do contencioso administrativo-fiscal,

quando o valor do Crédito tributário for igual ou superior a
6.500 UFIRs:
- impugnação ao Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais 113.00
- recursos em geral ao CCMG 79.00
- realização de perícia 250,00'
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Romeu Oueiroz. relator - Ivair
Nogueira - Paulo Piau - Marcelo Gonçalves - Marcos -lelénio
voto contrário).
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 11 A 16 AO PROJETO DE LEI No

1.039/96
Comissão ci e Fiscalização Financeira e Orçamen:ãnia

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.039/96. ao Governador do Estado.
autoriza o Poder Executivo a realizar ooeração de crédito
com a União para os fins que menciona e dá outras
providências.
Publicada em 29/11/96, a proposição, que tramita em regime

de urgência, foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que apresentou ao projeto as Emendas nos 1 a 7, e a
esta Comissão, q ue lhe apresentou as Emendas nos 8 a 10.
Na fase de discussão no 1Q turno, foram apresentadas, em
Plenário, as Emendas ngs li a 16, que vêm a esta Comissão
para receber parecer. Cumpre-nos, assim, opinar sobre a
matéria.

Fundamentação
A Emenda ng 11 propõe que a autorização para alienação de
outros ativos imobiliários do Estado seja precedida de
especificação do Dem. obedecendo ás normas legais aplicáveis
ao caso. Tal comando, porém. já se encontra contemplado na
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Emenda ng 3, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que exige o atendimento de todos os requisitos
constitucionais e legais pertinentes á a li enação. Nesse
sentido, somos pela prejudicialidade da emenda.
A Emenda flQ 12 prevê seja dada autorização ao Executivo
para abertura de crédito próprio ao orçamento. Essa emenda
fica prejudicada em vista da apresentação da Emenda nQ 10,
desta Comissão, a qual especifica o valor do crédito e
define a espécie do crédito adicional autorizado.
A Emenda np 13 visa a retirar a autorização para alienação
do BEMGE e a garantir o poder de regulação do mercado de
abastecimento pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e a manter o controle do Mercado
Livre do Produtor pelo Estado. Tais objetivos, entretanto,
contrariam a política de desestatização e privatização
adotada pelo Governo, dificultando a obtenção do valor que
deve ser pago a título de adiantamento, no montante de
R$1.800.000.000.00. que é requisito essencial para que o
Estado adquira condições mais favoráveis de financiamento,
ou seja, juros de 6% ao ano e c orr eção pelo IGP-DI.
Ressaltamos que o saldo devedor da conta gráfica será, pelo
quintuplo do seu valor, refinanciado pelo custo médio de
captação da divida mobiliária interna do Governo Federal.
Assim, a autorização para a alienação do BEMGE se torna
importante para se garantir o menor saldo devedor possível
na conta gráfica.
A Emenda ng 14 difere da anterior apenas por garantir o
controle acionário do CEASA-MG. Pelas razões expostas
anteriormente, somos pela rejeição da emenda.
A Emenda nQ 15 almeja suprimir o art. 8Q do projeto. Tal
medida, contudo, não é conveniente, porque o Estado
necessita de adaptar o BDMG ás normas do Conselho Monetário
Nacional, a fim de garantir uma agência de fomento ao
desenvolvimento em Minas Gerais.
A Emenda ng 16 propõe excluir das alienações o controle e a
posse do Mercado Livre do Produtor. Tal propósito é
legitimo, pois visa a preservar a comercialização local dos
produtores rurais.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 16 na
forma da Subemenda nQ 1 e pela aprovação da Emenda flQ 17,
redigidas a seguir; pela prejudiciaidade das Emendas ngs li
e 12 e pela rejeição das Emendas ngs 13 a 15, apresentadas
em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.039/96.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 16
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte parágrafo Único:
"Art. 2Q - ..............................
Parágrafo único - Na alienação da participação acionária do

CEASA-MC-. o Estado deverá resguardar o domínio e a posse dos
bens móveis e imóveis necessários á preservação do Mercado
Livre do Produtor, bem como dos necessários á coordenação e
ao controle ca política de abastecimento.".

EMENDA No 17
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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Art . - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o

terreno com área de 2.286423m2 (dois milhões duzentos e
oitenta e seis mil Quatrocentos e vinte e três metros
quadrados), de propriedade do Estado, situado no Município
de Contagem, registrado no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Contagem, matricula ng 69.781, à fl. 1 e verso
do livro ng 2, co ano de 1991, com limites e confrontações
constantes na averoação ng 2 da respectiva matricula, e suas
respectivas benfeitorias.

lg - Excetuam-se da autorização de que trata o 'caput
deste artigo as áreas destinadas ao Mercado Livre do
Produtor, ao seu acesso e á sua respectiva área de
estacionamento, bem como as destinadas á coordenação e ao
controle da política de abastecimento.

- Fica garantida a participação de representantes dos
produtores, por eles indicados, na gestão do Mercado Livre
do Produtor.

3 - O p roduto da venda co imóvel de que trata este
artigo será utilizaao no pagamento da parcela de que trata o
'ca put' do art. 2Q.'
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Geraldo Rezenae. Presidente - Miguel Martini, relator -
Ivair Nogueira - Péricles Ferreira - Marcos Helênic I vote
contrário).

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI No 1.016/96

Altera a Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975. que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os artigos a seguir relacionados da Lei ng 6.763,
de 26 de dezembro ce 1975. passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5Q - .....................................

l Q - O imposto incide sobre:
- as operações relativas à circulação de mercadorias,

inclusive o fornecimento ce alimentação e bebidas em bares,
restaurantes e estabelecimentos similares:
2 - o fornecimento cc mercadorias com prestação de

serviços:
a) não compreendidos na competência tributária dos

municípios:
b) compreendidos na competência tributária dos municípios e
com indicação expressa de incidência do imposto estadual
como definido em lei complementar:
3 - a saída de mercadoria em hasta pública;
4 - a entrada, em território mineiro, decorrente de

operação interestadual, de petróleo, inclusive lubrificantes
e combustíveis lí quidos e gasosos dele derivados, e de
energia elétrica, quando não destlnados à comercialização ou
à industrialização:
5 - a entrada de me r cadoria importada co exterior, por

pessoa física ou juridica. ainda quando se tratar de bem
destinado a uso. consumo ou ativo permanente de
estabelecimen to. e aacu'sição, em licitação promovida pelo
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poder público, de mercadoria ou bem importados do exterior e
apreendidos ou abandonados;
6 - a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de

mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada
a uso, consumo ou ativo permanente;
7 - as prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto
e oleoduto, de bens, mercadorias, valores, pessoas e
passageiros:
8 - as prestações onerosas de serviços de comunicação de
qualquer natureza, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação;
9 - o serviço de transporte ou de comunicação prestado a
pessoa física ou jurídica no exterior, ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior;
10 - a utilização, por contribuinte, de serviço cuja

prestação se tenha iniciado em outra unidade da Federação e
não esteja vinculada a operação ou a prestação subseqüentes.
Art . 6g - ..................................

- no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem
importados do exterior;
II - na entrada no estabelecimento de contribuinte de

mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada
a uso, consumo ou ativo permanente;
IV - na aquisição, em licitação promovida pelo poder

público, de mercadoria ou bem importados do exterior e
apreendidos ou abandonados;
VI - na saída de mercadoria, a qualquer titulo, inclusive
em decorrência de bonificação, de estabelecimento de
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo
titular;
VII - no recebimento pelo destinatário, situado em
território mineiro, de petróleo. inclusive lubrificantes e
combustiveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia
elétrica, oriundos de outra unidade da Federação, quando não
destinados à comercialização ou à industrialização;
X - no início da prestação de serviços de transporte
interestadual ou intermunicipal, de qualquer natureza;
XI - na geração, emissão, transmissão, retransmissão,
repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer
natureza, por qualquer processo, ainda que iniciada no
exterior, ressalvado o serviço de comunicação realizado
internamente no estabelecimento pelo próprio contribuinte;

2o - . . ....................................- como tendo entrado e saído do estabelecimento do
importador, neste Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros
saídos da repartição aduaneira ou fazendãria com destino a
estabelecimento diverso daquele que os tiver importado.
observado o disposto na subalinea ii da alínea 'i do
inciso 1 do lQ do art. 33;
4 - como tendo entrado e saído do estabelecimento do
arrematante, neste Estado, a mercadoria ou bem estrangeiros
saídos da repartição aduaneira ou fazendária com destino a
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estabelecimento diverso daquele que os tiver arrematado;
Art. 7Q - ..................................
II - a partir de 16 de setembro de 1996, operações que

destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos
primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem
como sobre prestações de serviços para o exterior;
III - a operação Que destine a outra unidade da Federação

petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, e energia elétrica, quando
destinados á comercialização ou á industrialização;
XI - a saida de bem integrado no ativo permanente, assim
considerado aquele imobilizado pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses, e após o uso normal a que era destinado,
exceto no caso de venda de produto objeto de arrendamento
mercantil:
XIII - a execução de serviço de transporte, quando efetuado
pelo próprio contribuinte, no transporte de bens de seu
ativo permanente;

1 Q - A não-incidência de que trata o inciso II. observado
O Que dispuser o regulamento, aplica-se também à operação
Que destine mercadoria, com o fim especifico de exportação
para o exterior, a:
1 - outro estabelecimento da empresa remetente:
2 - empresa comercial exportadora, inclusive trading

company;
3 - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
Art. 12 - .......................
3o - Para efeito deste artigo, considera-se interna a

entrada, real ou simbólica, em estabelecimento do
contribuinte, de mercadoria ou de serviço importado do
exterior pelo titular do estabelecimento, bem como a
arrematação, em licitação, de mercadoria importada e
apreendida ou abandonada.
Art. 13 - ........................
IV - na saida de mercadoria, prevista no inciso VI Cc ar,,.

6Q. O valor da operação:
VI- .......................
O) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada,

na hipótese da alinea "O":
2g - Integram a base de cálculo do imposto:
- nas operações:

a) todas as jmoortáncjas recebidas ou debitadas pelo
alienante ou remetente, como frete, seguro, juro, acréscimo
ou outra despesa;
bi vantagem recebida, a qualquer titulo, pelo adquirente.

salvo o desconto ou o aoatimento que independa de condição,
assim entendido o que não estiver subordinado a evento
futuro ou incerto:
2 - nas prestações, todas as importãncias recebidas ou

debitadas ao tomador do serviço, como juro, seguro, desconto
concedido sob condição e preço de serviço de coleta e
entrega de carga.

4g - Na falta do valor a que se referem os incisos IV e
IX, ressalvado o disposto no 8, a base de cálculo do



674

imposto é:
a) o preço corren.e da mercadoria. ou ae sua smilar, no
mercado atacadista do local da o pe r ação , ou, na sua falta,
no mercado atacadista regional, caso o remetente seja
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia:

6g - Na hipótese da alínea 'c do § 4g, caso o
estabelecimento remetente não efetue venda a outros
comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso. se não

houver mercadoria similar, a base de cálculo deve ser
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço de
venda no varejo.

Na hipótese do i 5g, caso o remetente não tenha
efetuado venda de mercadoria, a base de cálculo será o preço
corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado
atacadista do local da operação ou, na falta deste, no
mercado atacadista regional.

9Q - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às
operações com produtos primários, hipótese em que a base de
cálculo será o seu preço corrente no mercado atacadista do
estabelecimento remetente.

11 - Na hipótese de arrendamento mercantil, a operação
será considerada como de compra e venda a prestação se a
opção de compra for exercida antes de decorrido o prazo
mínimo estabelecido na legislação especifica.

16 - Na hipótese do SQ do art. 6Q, a base de cálculo do
imposto é o valor da mercadoria ou da pr estação , acrescido

de percentual de margem de lucro, aplicando-se, no que
couber, a regra contida nos 19 a 21.

20 - Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço
final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão
público competente, a base de cálculo do imposto, para fins
de substituição tributária, será o referido pr eço por ele

estabelecido.
Art. 21 - ..........................
- o armazém-geral, a cooperativa, o depositário, o

estabelecimento beneficiador e qualquer outro encarregado da
guarda. beneficiamento ou comercialização de mercadorias,
nas seguintes hipóteses:
a) relativamente á saída ou à transmissão de propriedade de
mercadoria depositada. inclusive por contribuinte de fora do
Estado:
b) no caso de receber, manter em depósito, dar entrada ou

saída a mercadoria de terceiro, sem documento fiscal hábil e
sem pagamento do imposto;
IV - o leiloeiro, pelo imposto devido na operação realizada

em leilão;
VII - a pessoa que, a qualquer titulo, recebe, dá entrada
ou mantém em estoque mercadoria sua ou de terceiro.
desacobertada de documento fiscal;
Art. 22 - Ocorre a substituição tributária quando o
recolhimento do imposto devido pelo:

- alienante ou remetente da mercadoria ou pelo prestador
de serviços de transporte e comunicação ficar sob a
responsabilidade do adquirente ou destinatário da
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mercadoria, ou do destinatário ou usuário do serviço;
II - adquirente ou destinatário da mercadoria pelas

operações subseqüentes ficar sob a responsabilidade do
alienante ou remetente da mercadoria;
III - adquirente ou destinatário da mercadoria, ainda Que

não contribuinte, pela entrada ou recebimento para uso,
consumo ou ativo permanente, ficar sob a responsabilidade do
alienante ou remetente da mercadoria;
IV - prestador do serviço de trans porte ficar sob a

responsabilidade do alienante ou remetente da mercadoria Ou
de outro prestacor de serviço;
V - depositante da mercadoria, em operações anteriores ou
subseqüentes, ficar sob a responsabilidade do depositário a
Qualquer titulo.

7Q - Para obtenção da base de cálculo, nos casos de
responsabilidade pelo pagamento do imposto por substituição
tributária. será observado o disposto nos 19 a 21 do art.
13.

- A res ponsabilidade prevista neste artigo aplica-se:
- conforme dispuser o regulamento, às operações com as

mercadorias e os serviços relacionados na Tabela "E", anexa
a esta lei, bem como outras mercadorias indicadas pelo Poder
Executivo:
2 - tambèm, na hipótese do inciso 1 deste artigo, ás

operações com mercadorias não relacionadas na Tabela 'E', de
que trata o item anterior, desde que celebrado termo de
acordo com o Fisco:
3 - na prestação de serviço de transporte de carga por
transportador autónomo ou por empresa transportadora de
outra unidade da Federação, não inscritos no cadastro de
contribuintes deste Estado, ao alienante ou remetente da
mercadoria, Quando corribuinte do imposto, exceto se
produtor rural Ou micrOernpresa, observado o disposto no f
16:

- à empresa de transporte de carga inscrita no Cadastro
de Contribuintes do ICMS. excepcionado o caso de transporte
intermodal, pelo pac'-nento do imposto devido na prestação
realizada por tercei-:, sob a forma de subcontratação:
5 - ao contribuinte situado em outra unidade tia Federação

que remeter a Minas Gerais petróleo, inclusive lubrificantes
e combustiveis liquidos e gasosos dele derivados, não
destinados á comercialização ou á industrialização:
6 - à empresa de outra unidade da Federação geradora ou

distribuidora ce energia elétrica, nas operações com destino
a consumidor final em Minas Gerais, belo pagamento do
imposto, desde a produção ou importação até a ultima
operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado
na operação final.

90 - Na entrada de mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária, proveniente de outra unidade da
Federação para entrega neste Estado a comerciante atacadista
e varejista ou sem destinatário certo, o imposto será pago
na forma que dispuser o regulamento, observando-se, no Que
couber, para efeito da base de cálculo, o ds postc nos 19
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a 21 do art. 13.
io - Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo

seguinte, o imposto corretamente recolhido por substituição
tributária é definitivo, não ficando, qualquer que seja O
valor das saídas das mercadorias:

- o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento
da diferença do tributo;
2 - o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda
Que sob a forma de aproveitamento de crédito para
compensação com débito por saída de outra mercadoria.

11 - E assegurado ao contribuinte substituído O direito à
restituição do valor do imposto pago por força da
substituição tributária, correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar.
a) o disposto neste parágrafo também se aplica caso se
comprove que, na operação final com mercadoria ou serviço,
nas condições estabelecidas em regulamento, ficou
configurada obrigação tributária inferior à presumida.

Art . 23 - ..........................
Parágrafo único - Na impossibilidade de determinação do
estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha
sido efetuada a operação ou encontrada a mercadoria, ou o
local onde tenha sido prestado o serviço ou constatada a sua
prestação.
Art. 28 - ..............................
3g - Fica facultado ao produtor rural optar pelo sistema

de débito e crédito ou do crédito presumido.
4g - O estabelecimento abatedourO em substituição ao

aproveitamento de quaisquer créoitosrelacionados com a
aquisição ou produção de aves, poderá optar pelo crédito de
importância equivalente a aplicação de 5% (cinco por cento)
do valor de suas operações de saida, opção esta que será
declarada em termo em livro fiscal próprio autenticado pela
Receita Estadual.
Art. 29 - O valor devido a titulo de imposto resultará da
diferença a maior entre o imposto referente às mercadorias
saídas e aos serviços de trans porte ou de comunicação
prestados, e o imposto cobrado relativamente à entrada, real
ou simbólica, de mercadoria, inclusive energia elétrica, ou
bem para uso, consumo ou ativo permanente, e o recebimento
de serviço de transporte ou de comunicação, no respectivo
estabelecimento.
Art. 30 - O direito ao crédito, para efeito de compensação
com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que
tenha recebido as mercadorias ou bens ou para o qual tenham
sido prestados os serviços, está condicionado â idoneidade
da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos
e nas condições estabelecidas na legislação.
Art. 31 - Não implicarão crédito para compensação com o
imposto devido nas operações ou prestações subseqüentes:
1 - a operação ou prestação beneficiada por isenção ou não-
incidência do imposto, salvo previsão em contrário da
legislação tributária;
II - o imposto relativo à operação ou à prestação, quando a



operação ou a prestação subsequente, com a mesma mercadoria
ou com outra dela resultante, inclusive a utilizada na
produção, geração ou extração, estiverem beneficiadas por
isenção ou não-incidência, exceto. observado o disposto no f
3Q do artigo seguinte, quando destinada à exportação para o
exterior:
III - o imposto relativo à entrada de bem ou ao recebimento

de serviço alheios à atividade do estabelecimento.
Ç lg - Salvo determinação em contrário da legislação

tributária, quando a operação ou a prestação subseqüente
estiver beneficiada com redução da base de cálculo, o
crédito será proporcional à base de cálculo adotada.
i. 2g - Salvo prova em contrário, presumem-se alheios á

atividade co estabelecimento os veiculos de transporte
pessoal.
Art. 32 - O contribuinte deverá efetuar o estorno do
imposto de que se tiver creditado sempre cue o serv'o
tomado ou a mercadoria ou bem entrado no estabelecimento

- for objeto de operação ou prestação subsequente nâc-
tributada ou isenta, sendo esta C ir cunstância imprevisivel
na data da entrada da mercadoria ou bem ou da utilização do
serviço;
II - for integrado ou consumido em processo de
industrialização, quando a saida do produto resultante não
for tributada ou estiver isenta do imposto:
III - vier a ser utilizado em fim alheio á atividade d

estabelecimento:
IV - for objeto de operação ou prestação subseqüente cor

redução da base de cálculo, hipótese em que o estorno sera
proporcional à redução:
V - vier a ser objeto de perecimento, deterioração.
inutilização, extravio, furto, roubo ou perca, por qualquer
motivo, da mesma mercadoria ou bem, ou de outra dela
resultante, dentro do mesmo periodo em que se verificar o
fato, ou no prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de
calamidade pública. contado de sua declaração oficial

lg - Até 31 de dezembro de 1997. o uso Ou o consumo, no
estabelecimento, de mercadoria por ele produzida ou
adquirida para industrialização Ou	comercialização,
determinará o estorno dos créditos a ela relativos.

2g - O valor escriturado para o abatimento sob a forma de
crédito será sempre estornado quando o aproveitamento
permitido na data da aquisição ou recebimento de mercadoria
ou bem, ou da utilização de serviço, tornar-se total ou
parcialmente indevido por força de modificação das
circunstâncias ou condições anteriores.

3g - Não se estornam créditos referentes a mercadorias.
bens ou serviços, entrados Ou recebidos a partir de lQ de
novembro de 1996. que venham a ser objeto de operações ou
prestações destinadas ao exterior, ressalvados aqueles
relacionados a mercadorias entradas estabelecimento
industrial a partir de 16 ce setern.-o de 1996, para
integração ou consumo em processo de produção de produtos
industrializados. inclusive sem i -elaborados, para exportação



678

para o exterior, cuja manutenção fica assegurada desde 16 de
setembro de 1996.

- Devem ser também estornados os créditos referentes a
bens do ativo permanente alienados antes de decorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da sua aquisição,
hipótese em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por
ano ou fração que faltar para completar o qüinqüênio.

50 - Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se
bem do ativo permanente aquele imobilizado pelo prazo mínimo
de 12 (doze) meses, e após o uso normal a que era destinado.

6g - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens
do ativo permanente forem utilizados na comercialização,
industrialização, produção, geração ou extração de
mercadorias cuja saída resulte de operações isentas, não
tributadas ou com base de cálculo reduzida, ou para
prestação de serviços isentos, não tributados ou com base de
cálculo reduzida, haverá estorno dos créditos escriturados,
conforme dispuser o regulamento.
6 7g - Em cada período, o montante do estorno previsto no

parágrafo anterior será o que se obtiver multiplicando-se o
respectivo crédito pelo fator igual a um sessenta avos da
relação entre a soma das saídas e prestações isentas, não
tributadas ou com base de cálculo reduzida e o total das
saídas e prestações no mesmo período.
f 8Q - Para efeito de aplicação do disposto nos 6g e 7g,

as saídas e as prestações com destino ao exterior equiparam-
se às tributadas.

9g - O quociente de um sessenta avos de que trata o 7g
será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata
die', caso o período de apuração seja superior ou inferior a
um mês.

10 - O montante que resultar da aplicação dos 6Q a 9
deste artigo será também lançado no livro previsto no 6 12
ou em outro documento previsto na legislação tributária. a
título de estorno de crédito.

11 - Ao fim do quinto ano contado da data do lançamento a
que se refere o parágrafo seguinte, o saldo remanescente do
crédito será cancelado de modo a não mais ocasionar
estornos.
6 12 - Para aplicação do disposto nos 66 4o a li, além do
lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito
da compensação prevista no art. 29, os créditos resultantes
de operações de que decorra entrada de bens destinados ao
ativo permanente serão objeto de outro lançamento, em livro
próprio ou em Outro documento previsto na legislação
tributária, na forma em que dispuser o regulamento.
§ 13 - Operações tributadas, posteriores a saídas não
tributadas ou isentas com produtos agropecuários. dão ao
estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do
imposto cobrado nas operações anteriores às saidas isentas
ou não tributadas, observado o que dispuser o regulamento.
6 14 - O disposto no parágrafo anterior não se aplica

quando ao contribuinte que praticar a operação isenta ou não
tributada for assegurado o direito à manutenção do crédito.
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Art. 33 -

lQ- ....................................- tratando-se de mercadoria ou bem:
b) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o
titulo que a represente, de mercadoria por ele adquirida no
Pais e que por ele não tenha transitado:
d) onde se encontre, quando em situação irregular pela
falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de
documentação falsa ou inidônea, conforme dispuser o
regulamento;
1) importados do exterior:
i.l) o do estabelecimento:
1.1.1) que. direta ou indiretamente, promover a importação:
i.1.2) destinatário, onde ocorrer a entrada física dos

mesmos, quando a importação for promovida por outro
estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da
Federação, de mesma titularidade daquele ou que com ele
mantenha relação de interdependência;
i.1.3) destinatário, onde ocorrer a entrada física dos
mesmos, quando a importação, promovida por Outro
estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da
Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de
destiná-los àquele;
i.2) o do domicilio do adquirente, quando não estabelecido;
m) aquele onde seja realizada a licitação, no caso oe
arrematação de mercadoria importada do exterior e apreendida
ou abandonada:
2) .........................................
d) aquele onde se encontre o transportador, quando em
situação irregular pela falta de documentação fiscal ou com
documentação falsa ou inidõnea. conforme dispuser o
regulamento;
3) .........................................
a) o do estabelecimento que promover a geração, emissão,
transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção
do serviço. inclusive de radiodifusão sonora e de som e
imagem:
4 - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no
exterior, o do estabelecimento ou dO domicflio do
destinatário.
f 4Q- O disposto na alínea t" do inciso 1 do r ig deste
artigo não se aplica às mercadorias recebidas de outra
unidade da Federação e mantidas neste Estado em regime de
depósito.
Art. 35 - Em função do porte ou da atividade do
estabelecimento, o imposto poderá, na forma como dispuser o
regulamento, ser calculado com base na estimativa do
movimento econômico do contribuinte, nas seguintes
hipóteses:".
Art. 2g - Os artigos abaixo relacionados da Lei ng 6.763,
de 26 de dezembro de 1975 ficam acrescidos dos seguintes
disposi 1 1VOS:
'Art. 6g - .....................
XII - no ato final da orestaçã.., ce serviço de transporte
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iniciada no exterior:
XIII - no recebimento, pelo destinatário, de serviço de
transporte ou de comunicação prestado no exterior;
XIV - no momento da transmissão da propriedade de

mercadoria objeto de arrendamento mercantil ao arrendatário.
Art. 7g - ..................................
XXIII - operações de arrendamento mercantil, não

compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário.
Art. 13 - ..................................
IX - no recebimento pelo destinatário, situado em
território mineiro, de energia elétrica e de petróleo,
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, oriundos de outra unidade da Federação,
quando não destinados á comercialização ou á
industrialização, o valor da operação de que decorrer a
entrada:
X - na venda de produto objeto de arrendamento mercantil,
em decorrência de opção de compra exercida pelo
arrendatário, o valor correspondente ao preço para o
exercício da opção de compra, observada a legislação
pertinente e o disposto no f 11;
XI - na hipótese do inciso XIII do art. 6g, o valor da
prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os
encargos relacionados com a sua utilização.

24 - Na hipótese de importação, o valor constante do
documento de importação, expresso em moeda estrangeira, será
convertido em moada nacional pela taxa de câmbio utilizada
para cálculo de Imposto de Importação, sem qualquer
acréscimo ou devolução posterior se houver variação cambial
até o pagamento efetivo do preço.
§ 25 - Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo devido

o Imposto de Importação, utilizar-se-á a taxa de câmbio que
seria empregada caso houvesse tributação.

26 - O valor fixado pela autoridade aduaneira para base
de cálculo do Imposto de Importação, nos termos da
legislação aplicável, substituirá o valor constante do
documento de importação.
§ 27 - A base de cálculo do imposto, conforme dispuser o
regulamento, será arbitrada pelo Fisco, quando forem omissos
ou não merecerem fé as declarações, os esclarecimentos ou os
documentos do sujeito passivo ou de terceiro legalmente
obrigado, assegurado a estes o direito â contestação do
valor arbitrado, mediante impugnação, com exibição de
documentos que comprovem suas alegações, dentro do
contencioso administrativo-fiscal, na forma que dispuser a
legislação tributária administrativa.
Art. 14 - ..................................
§ lg - A condição de contribuinte independe de estar a

pessoa constituída ou registrada, bastando que pratique com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial
as operações ou as prestações definidas como fato gerador do
imposto.
§ 2g - Os requisitos de habitualidade ou volume não se

aplicam às hipóteses previstas nos itens 3 a 5 e 9 do § lg
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do art. 5g.
Art. 15 -
XIII - o destinatário de serviço iniciado ou prestado no

exterior;
XIV - o adquirente, em operação interestadual, de petrõleo,
inclusive lubrificante e combustível liquido ou gasoso dele
derivado, e de energia elétrica, quando não destinados à
comercialização ou á industrialização.
Art. 21 - ......................
IX - a empresa exploradora de serviço postal, em relação á

mercadoria:
a) transportada sem documento fiscal ou com nota fiscal com
prazo de validade vencido;
b) transportada com documentação fiscal falsa ou inic'nea;
c) importada do exterior, sob o Regime de Triz-:ação
Simplificada - RTS -, e por ela entregue sem o pagamento do
imposto devido:
X - a empresa de construção civil cue, em nome de
terceiros, adquirir ou receber mercadoria ou serviço
desacobertados de documento fiscal:
XI - as empresas indicadas no lQ do art. 7Q, pelo imposto
e acréscimos legais relativos à operação de remessa ao
abrigo da não-incidência, no caso de a exportação para o
exterior da mercadoria não se efetivar:
XII - qualquer pessoa pelo recolhimento do imposto e
acréscimos legais devidos por contribuinte ou responsável,
quando os atos ou as omissões daquela concorrerem para o
não-recolhimento do tributo por estes.
Parágrafo único - Respondem subsidiariamente pelo pagamento

do imposto e acréscimos legais:
- o inventariante, o sindico ou o comissário, pelo

imposto devido pelo espólio, pela massa falida ou pelo
concordatário, respectivamente;
2 - o diretor, o administrador ou o sócio-gerente, pelo
imposto devido pela sociedade que dirige ou dirigiu ou de
que faz ou fez parte;
3 - o contabilista ou empresa prestadora de serviço ce
contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhido
em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé;
4 - o transportador subcontrataao, pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais devidos pelo contratante,
relativamente à prestação que executar:
5 - na hipótese de diferimento do imposto, o alienante ou
remetente da mercadoria ou o prestador do serviço, quando o
adquirente ou destinatário descumprir. total ou
parcialmente, a obrigação, caso em que será concedido ao
responsável subsidiário, antes da formalização cio crédito
tributário, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ao
tributo devido, monetariamente atualizado, sem acréscimos ou
penalidades.
Art. 22 - .....................

12 - Na riioótese do parágrafo anterior:
1, Formulado o pedido de restituição e não havendo

deliberação no prazo cie 90 (noventa) dias contado da data de
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seu protocolo, o contribuinte substituído poderá se
creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido.
devidamente atualizado segundo os mesmos critérios
aplicáveis ao tributo, observado o disposto em regulamento.
2) Sobrevindo decisão contrária irrecorrivel na esfera

administrativa, o contribuinte substituído, no prazo de15
(Quinze) dias contado da ciência da decisão, procederá ao
estorno dos créditos lançados, também devidamente
atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

13 - Em substituição á sistemática prevista nos d 11 e
12. fica o Poder Executivo autorizado a conceder regime
especial de tributação estabelecendo forma diversa d
ressarcimento.

14 - Na hipótese do inciso 1, o imposto devido por
substituição tributária será exigido do responsável,
conforme dispuser o regulamento. quando da entrada ou do
recebimento da mercadoria ou do serviço.

15 - Na hipótese do inciso II, o valor a recolher a
titulo de substituição tributária será a diferença entre o
imposto calculado mediante aplicação da aliquota vigente nas
operações internas sobre a base do cálculo definida para a
substituição e o devido pelas operações próprias.

16 - A responsabilidade prevista no inciso 3 do
1 - poderá ser atribuída ao produtor rural mediante

celebração de termo de acordo;
2 - ficará dispensada, desde Que o transportador recolha o
imposto, antes de iniciada a prestação, na forma que
dispuser o regulamento.
Art. 29 - ..................................
5 - Para o efeito de aplicação deste artigo, os débitos

e os créditos devem ser apurados em cada estabelecimento do
sujeito passivo, vedada a apuração conjunta, ressalvada a
hipótese de inscrição única, conforme dispuser o
regulamento.

- Na aplicação deste artigo, darão direito a crédito:
- a entrada, ocorrida a partir de 1Q de janeiro de 1998,

de bem destinado a uso ou consumo do estabelecimento;
2 - a energia elétrica usada ou consumida no

estabelecimento, bem como a prestação de serviço de
comunicação recebida, a partir de lg de novembro de 1996:
3 - a entrada, ocorrida a partir de 1Q de novembro de 1996.
de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento.

7g - Saldos credores acumulados a partir de 16 de
setembro de 1996 por estabelecimento Que realize operações
ou prestações de que tratam o inciso II do art. 7Q e o seu '

1 Q poderão ser transferidos, na proporção que estas
representem do total das operações ou prestações realizadas
pelo estabelecimento:

- para outro estabelecimento da mesma empresa neste
Estado:
2 - havendo saldo remanescente, para Outros contribuintes

deste Estado, mediante autorização do Fisco, na forma em que
dispuser o regulamento.

8Q - 0 regulamento poderá prever outras formas de
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utilização do saido credor, na t-npótese do parágrafo
anterior, bem como permitir a transferência de crédito
acumulado em razão de outras operações ou prestações.
Art. 30 - ..................................
4g - O direito oe utilizar o crédito extingue-se depois

de decorridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão do
documento.
Art. 33 - ..................................

 

lg-	.....................

P) o do estabelecimento destinatário, ou, na falta deste, _o
do domicilio do adquirente, que receber, em operação
interestadual, energia elétrica ou petróleo. inclusive
lubrificantes e combustiveis liquictos e gasosos dele
derivados, quando não destinados á comercialização ou à
industrialização:'.
Art. 3g - Os disoositivos abaixo relacionados da Lei no
6.763. de 26 de dezembro de 1975, ficam revigorados com a
seguinte redação:
"Art. 6g - .................................

- Na hipótese co inciso 1. após o desembaraço
aduaneiro, a entrega, observado o disposto no art. 2. pelo
depositário de mercacora ou bem importados do exterior
deverá ser autorizaca pelo órgão responsável pelo seu
desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do
comprovante de pagamento ao imposto incidente no ato do
despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário da
legislação tributária.
Art. 7g - ..................................
XX - a operação de qualquer natureza, de que decorra a
transferência de propriedade de estabelecimento industrial,
comercial ou de outra espécie, desde que não importe saida
fisica de mercadoria:
XXII - a operação, de qualquer natureza, de que decorra a
transferência de bens móveis salvados de sinistro para
companhias seguradoras:

3g - O disposto no é lg somente se aplica á operação de
remessa cia própria mercadoria a ser exportada
posteriormente. no mesmo estado em que se encontre.
ressalvado o seu simples acondicionamento ou
reacondicionamento.
£ 5g - A não-incidência prevista no inciso II não alcança,
ressalvado o dis posto no lg, as etapas anteriores de
circulação da mesma mercadoria ou de outra que lhe tenha
dado origem.

£ Art. 13 - ..................................
19 - A base de cálculo, para fins de substituição

tributária. será:
- em relação as operações Ou as prestações antecedentes

ou concomitantes, o valor da operação ou cia prestação
praticado pelo contribuinte substituido.
2 - em relação às operações ou ás prestações subseqüentes,

obtida pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou da prestação própria realizada
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pelo substituto tributário ou pelo suDstituido
intermediário;
b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros
encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou
tornadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, nela incluida a parcela
referente ao lucro e o montante do próprio imposto, relativa
ás operações ou às prestações subseqüentes, que será
estabelecida em regulamento, com base em preços usualmente
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento,
ainda que por amostragem, ou através de informações e Outros
elementos fornecidos por entidades representativas dos
respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos
preços coletados.

21 - Existindo preço final a consumidor sugerido pelo
fabricante ou importador, poderá o regulamento estabelecer
corno base de cálculo este preço.
Art. 4 -As disposições da legislação tributária
aplicáveis à prestação de serviço de transporte,
especialmente as relativas ao fato gerador, base de cálculo,
aliquota e sujeito passivo, aplicam-se ao serviço de
transporte aéreo.
Art. SQ - A Tabela 'E anexa à Lei ng 6.763. de 26 ce
dezembro de 1975, passa a vigorar com a redação da tabela
anexa a esta lei.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publi cação , para produzir efeitos a partir de lQ de novembro
de 1996. observado o disposto no inciso II do art. 7Q. nos

&Q e 7Q co art. 29 e no E 3Q do art. 32.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os incisos XV do art. 7 e III do art. 12 e os

2Q do art. 23 e 3o do art. 33 da Lei nQ 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Anexo*
* - A redação do anexo ao Projeto de Lei flQ 1.016 é
idêntica à redação final do referido anexo, publicada na
edição de 24/12/96.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.025/96

(Nova redação, nos termos do Art. 138. l, do Regimento
Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe altera a Lei no 12.040. de 28/12/95. que dispõe
sobre a distribuição das parcelas do ICMS pertencentes aos
municipios.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas ngs 2.10 e 14 na forma
de subemendas que receberam o ng 1 e com as Emendas ns 13.
15 e 17 a 23, retorna o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 2Q turno.
Nos termos do art. 196. § l, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.
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Durante a votação do parecer, foi aprovada emenda do

Deputado Geraldo Rezende, devendo ser dada nova redação ao
parecer, nos termos do art. 138, 6 1Q, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com as alterações e adequações feitas ao projeto no lQ
turno, esta Comissão entende que a proposição deve merecer a
aprovação desta Casa.
A5 principais alterações dizem respeito a melrior operação
da sistemática de distribuição do montante de 1/6 da parcela
de ICMS devida aos municipios mineiros, incluindo-se os 97
municipios recém-emancipados, por meio de aperfeiçoamento da
distribuição dos recursos relativos ao VAF ca geração de
energia elétrica, bem como de melhor definição aa
participação dos municipios com base nas variáveis de saúde,
cota minima e agricultura.
A Emenda flQ 1, do Deputado Geraldo Rezende, visa a
ressalvar, na variável de cota minima, as isenções do IPTU e
cio ISS concedidas como incentivos fiscais á implantação de
atividades industriais e comerciais, a fim de que não fiquem
impedidos ae participar do rateio Correspondente ao montante
da cota minima OS municipios que as concederem.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.025/96, no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno e com a Emenda no 1. a seguir redigida.

Emenda ng 1
Acrescente-se, onde convier, o seguinte parágrafo:

- O disposto no 'caput deste artigo não se aplica
aos municipios que concederem a isenção como incentivo
fiscal para implantação de atividades industriais e
comerciais..
Sala das Comissões, 17 de dezembro cie 1996.
Miguel Martini, Presidente, Péricles Ferreira. relator -
Marcos Helénio - Ger1ao Rezende - Ivair Nogueira.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.025/96

Altera a Lei flQ 12.340. ae 28 de dezembro de 1995. que
dispõe sobre a distri p uição da parcela de receita do produto
da arrecadação cio imposto sobre Operações Relativas á
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - pertencente aos municipios, de que trata o inciso II
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. 3Q da Lei nQ 12.040. de 28 de dezembro de

1995. fica acrescido dos seguintes lg e 2g:
"Art. 3g - ..................................

- Com relação às operações oe circulação de energia
elétrica, entendem-se como estabelecimento ae usina
hidrelétrica as areas ocupadas pelo reservatório de água
destinado á geração ae energia, pela barragem e por suas
comportas e pelo vertedouro, condutos forçados, casa de
máquinas e subestação elevatória.
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2g - O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica
cujo estabelecimento ocupe território de mais de um
município será creditado conforme os seguintes critérios:

- 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se
localizarem a barragem e suas comportas, o vertedouro, os
condutos forçados, a casa de máquinas e a estação
elevatória; no caso de um ou alguns desses componentes se
situarem em território de mais de um município, o percentual
será dividido em tantas partes iguais quantos forem os
municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se uma delas;
II - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municípios,
inclusive ao municipio-sede a que se refere o inciso
anterior, respeitada a proporção entre a área do
reservatório localizada em território do Estado e a
localizada em cada município, de acordo com o levantamento
do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE
- , do Ministério de Minas e Energia, sem prejuízo de termo
de acordo a ser celebrado entre os municípios.,'.
Art. 2o - Os arts. 5g, 6g e 70 da Lei no 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passam a constituir seus arts. 9g, 10 e
11, ficando a mesma lei acrescida dos seguintes arts. 4Q.
5g, 6g, 7g e 8Q:
"Art. 4g - Para os efeitos desta lei, considera-se pequeno

produtor rural aquele que satisfizer os seguintes
requisitos:
1 - manter até dois empregados permanentes, permitida a

contratação eventual de terceiros;
II - não deter, a qualquer titulo, área superior a 4
(quatro) módulos fiscais, sendo que cada município possui
seu próprio módulo fiscal, cuja extensão varia entre o
limite mínimo de 5 (cinco) hectares (Belo Horizonte) e o
máximo de 70 (setenta) hectares (São Romão);
III - ter no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua renda

bruta anual proveniente de exploração agropecuária;
IV - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano

próprio.
Art. 5g - Os dados referentes ao inciso VI do art. lo desta
lei, relativos à produção de alimentos, serão fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que fará publicar, a cada trimestre civil, no
órgão oficial do Estado, as informações pertinentes ás
alíneas enumeradas naquele inciso, que vigorarão no
trimestre subseqüente.

lg - Para o primeiro trimestre de 1997, prevalecerá o
critério utilizado em dezembro de 1996.

2Q - Caso o município deixe de cumprir quaisquer dos
critérios estabelecidos no inciso VI do art. lg desta lei, o
repasse das parcelas de ICMS a que faria jus, correspondente
ao critério não atendido, cessará no mês subseqüente, de
acordo com a informação da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará sua
publicação no órgão oficial do Estado, na primeira segunda-
feira de cada mês.
Art. 6g - Fica instituido, para os exercícios de 1997 e
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1998, índice de participação especial para distribuição da
parcela do ICMS a que se refere o art. 150, inciso II, da
Constituição do Estado, para os municípios emancipados pelas
Leis ns 12.030, de 21 de dezembro de 1995. e 12.050. de 29
de dezembro de 1995.
Parágrafo único - Para definição do índice para o exercício

de 1999, adotar-se-ão os critérios estaoelecidos na Lei rig
12.040, oe 28 de dezembro de 1995, sendo Que o item VAF, até
que se proceda ã apuração na forma determinada pela Lei
Complementar ng 63. de 11 de janeiro de 1990, compor-se-á do
movimento econômico Co ano de 1997.
Art. 7o - O índice mencionado no artigo anterior compor-se-

à dos seguintes fatores:
1 - população: resultante da relação percentual entre a

população residente no novo município e a população total do
Estado, a que se refere o inciso III do art. lQ da Lei ng
12.040. de 28 de dezembro de 1995:
II - área: resultante da relação percentual entre a área

geográfica do novo municí
p
io e a área total do Estado, a que

se refere o inciso II do art. lQ aa Lei nQ 12.040. de 28 de
dezembro oe 1995;
III - educação: resultante do produto do índice dessa
variável no município de origem, pela participação
percentual ao novo município na população total daquele
município, antes do desmembramento, conforme o ct.so
demográfico de Minas Gerais de 1991, até que estam
disponíveis as informações relevantes para o cálculo da
relação a que se refere o inciso V do art. 1Q da Lei n
12.040. de 28 de dezembro ae 1995;
IV - área cultivada: resultante do produto do indice dessa

variável no município de origem, pela participação
percentual do novo municibio na área total daquele
municipio, antes do desmembramento, até que estejam
disponíveis as informações relevantes para o cálculo da
relação a que se refere o inciso VI do art. lg da Lei ng
12040, de 28 de dezembro de 1995;
V - patrimônio cultural: o novo município comprovará sua
participação, apurada com base nesta variável, perante o
ôrgão ou entidade competente, nos termos da Lei ng 12.040,
de 28 de dezembro de 1995;
VI - saúde: resultante do produto ao índice dessa variável
no município de origem, pela participação percentual do novo
município na população total daquele municipio, antes do
desmembramento, conforme o censo demográfico de Minas Gerais
de 1991, até que estejam disponíveis as informações
relevantes para o cálculo da relação a que se refere o
inciso IX do art. 1Q da Lei no 12.040. de 28 de dezembro de
1995:
Vil - receita própria: resultante do produto do índice
dessa variável no município de origem, pela população
percentual do novo município na população total daquele
município, antes ao desmembramento, conforme o censo
demográfico de Minas Gerais de 1991. até que estejam
dispon i veis as informações relevantes para o cálculo da
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relação a que se refere o inciso X do art. lQ da Lei flQ
12.040, de 28 de dezembro de 1995;
VIII - meio ambiente; o novo município comprovará sua
participação, apurada com base nesta variável, perante o
órgão ou entidade competente, nos termos da Lei ng 12.040.
de 28 de dezembro de 1995;
IX - Valor Adicionado Fiscal - VAF: resultante do produto

do índice dessa variável no município de origem, pela
participação percentual do novo município na população total
daquele município, antes do desmembramento, conforme o censo
demográfico de Minas Gerais de 1991

l - No caso de Verdelândia. município resultante de
desmembramento dos Distritos de Verdelândia e de Barreiro do
Rio Verde, que pertenciam a Varzelândia e a Janaúba,
respectivamente, para cálculo das variáveis previstas nos
incisos III, IV, VI. VII e IX, o valor do novo município na
variável resultará da soma dos produtos do índice em
Varzelândia pela participação percentual de Verdelándia
(população ou área), antes do desmembramento, e do índice de
Janaúba pela participação percentual de Barreiro do Rio
Verde (população ou área). antes ao desmembramento.

- Em substituição ao critério previsto no inciso IX,
os municípios que cumprirem o disposto na Portaria nQ 3.323,
de 30 de outubro de 1995, da Superintendência da Receita
Estadual, e reapresentarem as informações relativas ao ano-
base de 1995, referentes ao movimento econômico dos
contribuintes estabelecidos em seu território, terão o seu
índice do Valor Adicional Fiscal - VAF - apurado com base na
movimentação econômica das dec l a rações apresentadas.
Art. 8p - A Fundação João Pinheiro, com base nos dados
disponíveis de que trata o art. 7Q desta lei, fará sua
consolidação e a publicará até o dia 31 de dezembro de
1996.
Art. 3Q - Os incisos VI, IX e XI do art. lQ da Lei np
12.040, de 28 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação;
'Art. lg - ....................
VI - produção de alimentos; os valores decorrentes da
aplicação dos percentuais à frente de cada item serão
distribuídos aos rnunicipios segundo os seguintes critérios:
a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será
distribuída de acordo com a relação percentual entre a área
cultivada do município e a área cultivada do Estado,
referente â média dos dois últimos anos, incluindo-se na
área cultivada a área destinada á agricultura de pequeno
porte;
b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será
distribuída de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais do município e o número
de pequenos produtores rurais do Estado:
c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será
distribuída entre os municípios onde exista programa ou
estrutura de apoio á produção e á comercialização ce
produtos agrícolas, que atenda especialmente aos pequenos
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Produtores rurais, de acordo com a relação oerceritual entre
o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no município;
dl parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída
aos municípios que tiverem, na estrutura organizacional da
Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário,
respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alinea
"b" deste inciso;

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais constantes do Anexo 1 serão distribuídos aos
municipios, segundo os seguintes critérios:
a) um valor de incentivo para os municípios que
desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas
especificos voltados para o atendimento á saúde aas
famílias. mediante comprovação junto á Secretaria de Estado
da Saúde. limitado a 50% (cinqüenta por cento) ao percentual
relativo à saúde orevisto ao Anexo 1, que serão distribuidos
e ponderados conforme a população efetivamente atendida;
b) encerrada a cistri puição conforme a aiinea 'a' deste
inciso, o saldo remanescente aos recursos alocados a essa
variável será distribuído tendo em vista a relação entre os
gastos de saúde "per capita" do município e o somatório dos
gastos de saúde "per capita" de todos os municípios do
Estado, calculada com base nos dados relativos ao segundo
ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal
de Contas do Estado;
c) havendo insuficiência de recursos destinados aos
programas a que se refere a alínea "a" ao inciso IX cio art
lg da Lei no 12.040. de 28 de dezembro de 1995, o valor
individual de cada município será diminuído
proporcionalmente á disponibilidade dos recursos;

XI - cota minima: parcela a ser distrituida em igual valor
para todos os municípios. correspondente a 6.50% (cinco
inteiros e cinqüenta centésimos por cento l para o exercício
de 1997 e subseqüentes, na forma ao Anexo
Art. 4Q - Os municípios que concederem isenção do IPTU
residencial, comercial e industrial e isenção de ISS não
farão jus á participação pelo critério da cota mínima.
fixado no inciso XI ao art. lg da Lei nQ 12.040, de 28 de
dezembro de 1995.
5 lQ - O disposto no 'caput" produzirá efeitos a partir d':

1Q de janeiro de 1998.
2q - A comprovação, para os fins previstos no "caput"

deste artigo, será feita perante a Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais até o dia 31 de agosto de cada ano.
mediante declaração prestada pelo Presidente cia Câmara
Municipal
Art. 5ç - O art. 1Q da Lei ng 12.040, ae 28 de dezembro de
1995. fica acrescido do seguinte j 5g:
"Art. lg - ...............................
' 5g - Para efeito de distribuição aos recursos a q ue se

refe r em as alineas a' e "b" do inciso IX deste artigo, a
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Secretaria de Estado da Saúde informará, na primeira
segunda-feira de cada mês, à Secretaria de Estado da Fazenda
as modificações ocorridas no mês anterior relativamente às
mencionadas alíneas.".
Art. 6o - Os £ 3Q e 4g do art. lg da Lei nQ 12.040, de 28
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. lQ - .................................

- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a
primeira segunda-feira de cada mês, os índices de que tratam
os incisos II a XIII, relativos ao mês anterior, bem como
uma consolidação destes por município.

4g - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até
o dia 31 de agosto de cada ano:.
Art. 7g - O Anexo 1 da Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de
1995, passa a vigorar na forma em que integra esta lei.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.029/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governacr do Estado, o projeto em tela tem
por objetivo alterar a Lei ng 6.763, de 26/12/75, e dar
Outras providências.
Aprovada em lg turno na forma do Substitutivo ng 1, com as
Emendas de nQS 2 a 8. 10, 12. 13 e 15, e com as subemendas
que receberam o ng 1 às Emendas ng 1, li e 14, retorna agora
a proposição a esta Comissão para que receba parecer e seja
elaborada a redação do vencido em obediência aos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme análise feita no lo turno, o projeto em apreço,
além de substituir a UPFMG pela UFIR na cobrança de tributos
estaduais, define modificações no que diz respeito à
incidência da Taxa de Segurança Pública, detalhando o
lançamento e a cobrança desta em decorrência dos serviços
prestados pela Policia Militar de Minas Gerais.
Outra alteração introduzida pela proposição foi a cobrança
de Taxa de Expediente em face de serviços praticados no
âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda.
A Taxa Judiciária também foi revigorada, destinando-se 50%

dos recursos arrecadados com a sua cobrança ao Tribunal de
Justiça, objetivando a sua modernização administrativa e
aperfeiçoamento profissional, e 50% ao Estado.
Como pudemos observar, a futura lei irá aumentar a carga
tributária, o que significa aumento de receita para os
cofres públicos. Todavia, há de ser considerado que o
principio da anterioridade da lei fiscal foi observado,
respeitando-se o que estatui o art. 150, III, "b', da
Constituição da República, que veda a instituição ou o
aumento de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.
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Conci usão
Em face co exposto, somos pela aprovação co Projeto de Lei

flQ 1.029/96 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - José Maria Barros, relator -
Sebastião Helvécio - Marcos Hetenio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.029/96

Altera a Lei no 6.763. de 26 de dezemDro de 1975. e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei nç

6.763. de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo o

valor da UnÓade Fiscal de Referência - UFIR -, ou outro
índice que a substitua, vigente na data co efetivo
pagamento, observado o p razo legal. e será cobrada de acordo
com as Tabelas A e C desta lei.

£ 2g - A Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio
na modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio
numérico ou similar tem como base a UFIR. e seu valor será
de:

1) 489,80 (quatrocentos e oitenta e nove inteiros e oitenta
centésimos) UFIRs, para cada pedido de credenciamento ou de
renovação

2) 36.735 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco)
UFIRs, por mês calendário ou fração, para fiscalização de
bingo permanente ou similar;

3) 7.347 (sete mil trezentos e quarenta e sete) UFIR5, por
evento, para fiscalização de bingo, sorteio numérico ou
similar.
Art. 93 - A Taxa de Expediente devida por fiscalização,
criação, permissão, mudança ce horário e transferência de
linhas de trans porte coletivo intermunicipal soo concessão
do Estado será cobrada tomanco-se por base de CãlCulO, além
do valor referido no artigo anterior, o valor da concessão
da respectiva linha.

- Quando a transferência da concessão se operar por
incorporação ou fusão de empresas concessionárias de linhas.
o valor da taxa terá por limite 4.898 (quatro mil oitocentos
e noventa e oito) UFIRs.

Art. 113 - A Taxa de Segurança Pública é devida:
- pela utilização de serviços específicos e divisiveis,

prestados pelo Estado em órgãos de sua administração, ou
colocados a disposição de pessoas físicas ou juridicas cujas
atividades exijam do poder público estadual permanente
vigilância policial ou administrativa, visando à preservação
da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes e cas
garantias oferecidas ao direito de propriedade;
II - em razão de eventos de qualquer natureza que envolvam
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reunião ou aglomeração de pessoas e demandem a presença de
força policial, realizados no âmbito do Estado;
III - pela utilização de serviços prestados pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar de Minas Gerais, quando o
interesse particular predominar sobre o interesse público.
6 lg - A Taxa de Segurança Pública não incide sobre o

fornecimento dos seguintes documentos:
1 - certidões, por repartições públicas estaduais, para
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal
II - cédula de identidade requerida para os fins do

disposto no art. 75 da Lei Federal nQ 9.100. de 29 de
setembro de 1995;

2g - A receita proveniente da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública prevista nas Tabelas 8 e O desta lei será,
respectivamente, vinculada à Policia Militar de Minas Gerais
e à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Art. 115 A Taxa de Segurança Pública tem por base o valor
da UFIR, ou outro índice que a substitua, vigente na data do
efetivo pagamento, observado o prazo legal, e será cobrada
de acordo com as Tabelas B e D desta lei.
Art. 117 - A Taxa de Segurança Pública será recolhida em

estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Art. 2Q - Os artigos a seguir indicados, da Lei nQ 6.763.
de 26 de dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes
dispositivos:
"Art.90 - ..................................
III - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço

público especifico e divisível prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição.l Q - As taxas previstas no subitem 2.21 da Tabela A serão
devolvidas ao contribuinte, na hipótese de a decisão final
irrecorrivel na esfera administrativa lhe for totalmente
favorável, na forma em que dispuser o regulamento, vedada a
cobrança de qualquer taxa relativa a atos ou documentos
vinculados à instrução do pedido de restituição.
f 2Q - A receita proveniente da arrecadação das taxas

previstas no item 2 da Tabela A desta lei será vinculada à
Secretaria de Estado da Fazenda, para investimento e
modernização das áreas de tributação, arrecadaçao,
fiscalização e controle do crédito tributário.

Art. 96- .................................l Q - A Taxa de Expediente será exigida, de ordinário, no
momento da apresentação pelo contribuinte de documento,
requerimento ou petição, nas hipóteses em que a realização
da atividade ou a prestação do serviço depender de
solicitação do interessado.
6 2 - Na hipótese do item 2 do 2o do art. 92. a Taxa de

Expediente será exigida:
1) antes da autorização, relativamente ao primeiro mês de

funcionamento;
2) no primeiro dia útil de cada mês, relativamente aos
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demais periodos de funcionamento.
Art. 118 - ................................
III - na hipótese do subitem 2.3 da Tabela B desta lei, na

forma e no prazo em que dispuser o regulamento.'.
Art. 3Q - O art. 91 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica revigorado com a seguinte redação:
"Art. 91 - São isentos da Taxa de Expediente os atos e os

documentos relativos:
- aos interesses oe entidades de assistência social, de

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente
reconhecidas, observados os requisitos previstos em
regulamento:
II - á inscrição ae candidato em concurso público ou prova

de seleção de pessoal para provimento de cargos públicos ou
contratação pelos órgãos federais, estaduais, municipais, da
administração direta, quando o candidato comprovar
insuficiência de recr'sos;
III - aos interess da União, de Estados, municípios e

demais pessoas juric ...as de direito público interno;
IV - aos interesses de partidos políticos e templos de

Qualquer culto;
V - a aquisição de imóvel, quando vinculada a programas
habitacionais de promoção social ou desenvolvimento
comunitário, de âmbito federal, estadual ou municipal,
destinados a pessoas de baixa renda, com a participação ou a
assistência de entidades ou órgãos criados pelo poder
público;
VI - aos interesses da Companhia de Habitação ao Estado ce

Minas Gerais - COHAB-MG -:
VII - ao recolhimento de isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - na aquisição de veiculo por pessoa
portadora de deficiência física.

lç - A microempresa que for isenta do pagamento do ICMS
ficará também isenta dO recolhimento da taxa prevista no
subitem 2.7 da Tabela A desta lei.
£ 2 - A rnicroempresa Que não tiver o p tado pela emissão de

documentos fiscais ficará isenta do recolhimento da taxa
prevista no subitem 2.4 da Tabela A desta lei, nos casos em
que a emissão da nota fiscal avulsa for exigida pela
legislação tributária para o acobertamento de operações e
prestações por elas realizadas.
Art. 4Q - O Capitulo III do Titulo IV da Lei ng 6763, de 26

de dezembro de 1975, fica revigorado com a seguinte redação:
"Capitulo III

Da Taxa Judiciária
Seção 1

Da Incidência
Art. 99 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação, a
reconvenção ou o processo judicial, contencioso ou
administrativo, ordinário, especial ou acessório. ajuizadc
perante qualquer juizo ou tribunal e se inclui na conta ce
custas.
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Art. 100 - Da receita proveniente da arrecadação da Taxa
Judiciária, 50% (cinqüenta por cento) serão repassados ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a finalidade de
modernização administrativa e aperfeiçoamento profissional
dos servidores da justiça de primeira e segunda instâncias.

Seção II
Da Não-Incidência

Art. 101 - A Taxa Judiciária não incide:
1 - nas execuções de sentenças;
II - nas reclamações trabalhistas propostas perante os

Juizes Estaduais;
III - nas ações de 'habeas-data";
IV - nos pedidos de "habeas-corpus";
V - nos processos de competência do Juizo da Infância e
Juventude;
VI - nos feitos de competência dos Juizados Especiais,

observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 102 - A não-incidência prevista no inciso VI do artigo
anterior ficará prejudicada caso haja recurso para as Turmas
Recursa is -

Seção III
Das Isenções

Art. 103 - São isentos da Taxa Judiciária:
- o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e

nas ações coletivas de que trata a Lei ng 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do
Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
II - os conflitos de jurisdição;
III - as desapropriações;
IV - as habilitações para casamento;
V - os inventários e os arrolamentos, desde que o monte-
mor, inclusive bens imóveis e meação, esteja na faixa de
isenção, caso haja, prevista para o Imposto sobre
Transmissão de Propriedade "Causa Mortis" e Doação - ITCD -;
VI - os pedidos de alvarás judiciais. desde que o valor não
exceda 25.000 (vinte e cinco mil) UFIRS;
VII - as prestações de contas testamentárias, de tutela ou

curatela;
VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários
da justiça gratuita ou a União, os Estados e os municipios e
as demais entidades de direito público interno;
IX - os processos incidentes promovidos e julgados nos

mesmos autos da ação principal, salvo os casos previstos
nesta lei:
X - os pedidos de concordatas e falências;
xi - o Ministério Público:
XII - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de

entrega de coisa na ação monitória;
XIII - o autor da ação relativa aos benefícios da
previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei
ng 8.213. de 24 de julho de 1991, considerado o valor em
relação a cada autor, quando houver litisconsórcio ativo.

Seção IV
Do Valor da Taxa



Art. 104 - A Taxa Judiciária terá valor único, equivalente
a 17 (dezessete) UFIRs, vigente na data do seu efetivo
pagamento.
Parágrafo único - Na hipótese de substituição ou extinção

da UFIR, o valor da Taxa Judiciária será transformado no
novo índice ou em moeda, conforme o caso, tornando-se como
parâmetro o valor fixado neste artigo.

Seção V
Dos Contribuintes

Art. 105 - Contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa
fisica ou jurídica que propuser, em qualquer juizo ou
tribunal, a ação ou o processo judicial, contencioso ou
administrativo, ordinãrio, especial ou acessório.
Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nas alíneas b' a
"f" do inciso II do art. 107. o contribuinte da Taxa
Judiciária é a parte vencida a quem Couber o pagamento das
custas finais.

Seção VI
Da Forma ae Pagamento

Art. 106 - A Taxa Judiciária será recolhida em
estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Seção VII
Dos Prazos de Pagamento

Art. 107 - A Taxa Judiciária será recolhida:
1 - de ordinário, antes da distribuição do feito ou

despacho do pedido inicial ou da reconvenção;
II - a final;
a - nos inventários e nos a r rolamentos, juntamente com a

conta de custas;
b - nas ações pro postas por beneficiários da justiça
gratuita ou pela União, pelos Estados, pelos municipios e
pelas demais entidades de direito público interno, pelo réu,
se vencido, mesmo em parte:
c - na ação penal pública, se condenado o réu:
d - na ação de alimentos;
e - nos embargos à execução:

- na ação monitória;
q - nos mandados de segurança, se estes forem denegados:
III - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o

pagamento cas custas judiciais.
Parágrafo único - A Taxa Judiciária não integra a base de

cálculo da arrecadação prevista no art. 1Q da Lei nQ 12.155,
de 21 de maio oe 1996.

Seção VIII
Da Fiscalização

Art. 108 - A fiscalização da taxa, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinãro, aos
funcionários da Fazenda Estadual, e, especialmente, aos
Procuradores da Fazenda Estadual e representantes da
Fazenda, nas respectivas comarcas.
Art. 109 - Nenhum Juiz ou - tribunal poderá despachar

petições iniciais ou reconvenço,  dar andamento ou proferir
sentença em autos sujeitos à Taxa Judiciá r ia, sem que deles
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conste o respectivo pagamento.
Art. 110 - Nenhum servidor da justiça poderá distribuir
papéis, tirar mandados iniciais, dar andamento a
reconvenções ou fazer conclusões de autos para sentença
definitiva ou interlocutória em autos sujeitos â Taxa
Judiciária, sem que esta esteja paga.
.Art. 111 - O relator do feito, em segunda instância, quando
lhe for presente algum processo em que a taxa devida não
tenha Sido paga, providenciará, antes de qualquer outra
diligência e da revisão para julgamento, no sentido de fazer
efetivo o pagamento.

Seção IX
Das Penalidades

Art. 112 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento
insuficiente ou intempestivo da Taxa Judiciária, a
importância devida será cobrada com acréscimo da multa de
20% (vinte por cento), juntamente com a conta de custas..
Art. 5g - As Tabelas A, C e D anexas á Lei nQ 6.763, de 26
de dezembro de 1975, passam a vigorar na forma constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 6Q - A Tabela B anexa à Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, fica revigorada na forma constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 7Q - O art. 114 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de
1975, passa vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 114	-	................................
XIII - o registro da transferência de domicilio dos
proprietários de veículos inscritos nos municípios
remanescentes para os novos municípios.
Parágrafo único - As isenções previstas no inciso XIII
deste artigo têm validade de 12 (doze) meses a contar da
data de publicação desta lei e englobam todos e quaisquer
procedimentos necessários ao novo emplacamento.
Art. Bg - A tabela para lançamento e cobrança da Taxa
Florestal, a que se refere o art. 207 da Lei ng 5.960, de 1Q
de agosto de 1972, com a redação dada pela Lei ng 11.508, de
27 de junho de 1994, fica substituída pela tabela constante
no Anexo II desta lei.
Art. 9Q - O art. 12 da Lei ng 10.021, de 6 de dezembro de
1989, alterado pela Lei ng 10.847, de 3 de agosto de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -

cobrará, pela emissão do Certificado de Vacinação ou Guia de
Trânsito ou documento sanitário equivalente, urna taxa
correspondente a 0.50 (cinqüenta centésimos) UFIR por animal
comercializado.".
Art. 10 - Fica autorizada a prorrogação de 142 (cento e
quarenta e dois) contratos administrativos, firmados pelo
IMA com base no disposto no art. 22 da Lei ng 11.812, de 23
de janeiro de 1995, a partir de 11 de junho de 1996, pelo
prazo de 6 (seis) meses ou até que sejam providos, por
concurso público, os cargos efetivos do Quadro de Pessoal da
autarquia.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo se
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dará com a observância dos quantitativos e dos termos
contratuais anteriores, tendo como objetivo garantir a
continuidaoe dos serviços prestados pelo IMA.
Art. 11 - Os recursos financeiros do IMÃ serão recolhidos

em estabelecimento de crédito do Estado, em conta própria ca
autarquia, que a movimentará.
Parágrafo único - Os recursos financeiros indicados neste

artigo serão utilizados exclusivamente no desenvolvimento
dos programas da autarquia.
Art. 12 - As taxas estaduais não incidirão sobre os atos
necessários ao exercido da cidadania, conforme o disposto
na Lei Federal nQ 9.265. de 12 de fevereiro oe 1996. bem
como sobre o fornecmento de certidões, por repartições
públicas estaduais, para defesa ce direitos e
esclarecimentos ce Situações de interesse pessoal
Art. 13 - A Quinta parte dos recursos arrecadados em

virtude da aplicação dos itens 2 e 3 do 2Q do art. 92 da
Lei n 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a redação que
lhes foi dada pelo art. 1Q da Lei ng 11.985. ce 21 de
novembro de 1995. será destinada a contratação e manutenção
de serviços de segurança nas escolas públicas estaduais
localizadas nos mesmos municípios onde os recursos foram
gerados.
Parágrafo único - A distribuição aos recursos previstos no
caQut" deste artigo será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação
desta lei.
Art. 14 - Ficam transformados, no Quadro de Cargos de
Provimento em Comissão da Secretaria de Estado ce Esportes,
2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete de recrutamento
limitado em 2 (dois' cargos de Assistente de Gabinete de
recrutamento amplo e 3 (três) cargos de Assessor 1 de
recrutamento limitado em 3 (três) cargos de Assessor 1 de
recrutamento amplo.
Art. 15 - O art. 116 da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é

toda pessoa física ou jurídica Que promova ou se beneficie
de Qualquer das atividades previstas nas Tabelas B e D desta
lei.".
Art. 16 - O inciso II do £ lQ do art. 113 da Lei ng 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 113 - ................................

- ....................
II - cédula de identidade, para fins eleitorais:.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor em 1 Q ce janeiro de 1997,

excetuado o art. 4ç, cujos efeitos se darão a partir de l
cc fevereiro de 1997.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 18 de dezembro de ce 1996.

Anexos*
* - Os Anexos 1 e II ao Projeto de Lei flQ 1.029/96 são os
publicados na redação final ao referido projeto, nesta
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edição.
PARECER PARA O 2QTURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.039/96
(Nos Termos do Art. 138. f 1Q. do Regimento Internei
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria co Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para
realizar operação de crédito com a União para os fins que
menciona e dá outras providências.
O projeto foi aprovado no ip turno, com as Emendas ns 1 a
10 e a Subemenda ng 1 à Emenda ng 16. sendo rejeitadas as
Emendas ngs 13 a 15 e ficando prejudicadas as Emendas ngs 11
e 12.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno, Apresentamos em anexo a redação do
vencido. Que é parte deste parecer.
Durante a reunião, foram apresentadas propostas de emenda.

que foram incluídas no final deste parecer. A proposta de
emenda apresentada pelo Deputado Romeu Queiroz foi
incorporada no texto da Emenda nQ 3.

Fundamentação
O Governo Federal tem estabelecido políticas de apoio aos
Estados, com a finalidade de combater o déficit público.
Essas políticas baseiam-se no refinanciamento da divida, no
controle do endividamento e no ajuste fiscal dos Estados.
As condições do refinanciamento proposto se aproximam das

estabelecidas na Lei Federal ng 8.388. de 1991. que concedia
prazo de 20 anos para o refinanciamento da divida mobiliária
e de praticamente todas as dividas dos Estados junto á
União, com base na Tabela Price e com taxas de juros de 6%
a.a.. incidentes sobre o saldo devedor atualizado
monetariamente pelo IGP-M. A proposta atual difere dessa
principalmente quanto ao prazo, que passa a ser de 30 anos,
mais favorável, portanto, ao nosso Estado, bem como por
incluir o refinanciamento das operações de crédito Dor
antecipação de receita.
Dessa forma, o Governo Federal tem procurado controlar o
endividamento das unidades federadas, buscando atrelar a
correção da divida à trajetória ca inflação, utilizando o
IGP-DI, índice acordado com o FMI, e juros de 6% a.a.
Finalmente, a proposição possibilita maior interação entre

a política macroeconômica do Governo central e a política de
controle do déficit fiscal adotada por Minas Gerais, sem.
contudo, impossibilitar o Estado de manter sua agência
financeira de fomento ao desenvolvimento e à
industrialização. o BDMG.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.039/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno, com
as Emendas ngs 1 a 7, a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Substitua-se, no art. 80. a expressão "agências" pela

expressão "instituições financeiras.
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EMENDA NQ 2
Substitua-se, no 2g do art. 9, a expressão "indicados"
pela expressão eleitos

EMENDA No 3
Acrescente-se, onde convier. o seguinte artigo:
Art..... - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar

os seguintes imóveis, ce propriedade do Estado, com Suas
respectivas benfeitoias:

- terreno com área de 501.487m2 (quinhentos e um mil
quatrocentos e oitenta e sete metros Quadrados), situado no
Alto do Cachimbo, Município de Uberaba. registrado sob o ng
13.555. a fls. 193 do livro 3-M do Cartório do 1Q Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba:
II - terreno com área de 12,5alq. (doze alqueires e meio),

situado na Fazenda denominada Cachoeira, Município de Mar de
Espanha, registrado sob o ng 5.772. a fls. 72 do livro 3-J
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Mar de
Espanha
III - terreno com área de 28a1q. (vinte e oito alqueires),

situado no Município de Mar de Espanha, registra qo sob o n
7.581, a fls. 95 ao livro 3N do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Mar de Espanha;
IV - terreno com área ae 62.92ha (sessenta e dois virgula

noventa e dois hectares) ou treze alqueires geométricos,
situado no Município de Leopoldina, registrado sob o ng
5.652, à fl . 01 do livro no 3-C do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Leopoldina:
V - terreno com área de 121,00,00ha (cento e vinte e um
hectares), situado no imóvel denominado Fazenda das
Palmeiras, no Município de Leopoldina, registrado sob o ng
5.910, a fls. 48 ao livro ng 3-C ao Cartoric de Regstro de
Imóveis da Comarca de Leopoldina;
VI - terreno com área de 93.600m2 (cento e noventa e três
mil e seiscentos metros quadrados), situado no lugar
denominado Onça, na Fazenda do Purys,no Municí p

io de
Leopoldina, registrado sob o nQ 5.653, à fl. 01 do livro n
3-C (antigo) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Leopoldina;
VII - terreno com área de 187a1q. (cento e oitenta e sete
alqueires), situado no lugar denominado Fazenda dos Gomes e
Minhoca, no Municí p

io de Ponte Nova, r egistrado sob o ng
3.449, a fls. 49 do livro ng 3-A do Cartório de Registro de
Imóveis ca Comarca de Ponte Nova:
VIII - terreno com a proximadamente 22a1q. ivinte e dois
alqueires), situado no lugar aenominaao Água Limpa ou
Franscisco de Souza, no Município de Cataguases, registrado
sob o ng 7.986. a fls. 58v do livro 3-S. do Cartório de
Registro de Imóve-is da Comarca de Cataguases:
IX - terreno com área de 450 (Quatrocentos e cinquenta)

alqueires geométricos situado na Fazenda Mestre de Campos.
no Município oe Teófilo Otôni, registrado sob o ng 3.079, ás
fls. 6v a 7 do livro 3-E, no Cartório de Registro ae Imóveis
da Comarca de Teófilo Otôni:
X - prédios l ocalizados na Avenida Assis Chateaubriarid.
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antiga Avenida Tocantins, flQS 167 e 173, com todas as suas
instalações, benfeitorias e pertences e Seu terreno,
correspondentes ao lote 09 do quarteirão 08 da 14 secção
urbana, com área de 600.00m2 (seiscentos metros quadrados),
situado no Município de Belo Horizonte, registrado sob o flQ

33.994, livro 2, no Cartório do 4g Oficio de Regstro de
Imóveis de Belo Horizonte;
XI - lote 11 do quarteirão 08 da 14 secção uroana, com
área de 600,00m2 (seiscentos metros quadrados), situado no
Município de Belo Horizonte, registrado sob ng 33.995. no
livro 2. no Cartório do 4g Oficio ce Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;
XII - terreno com 210alq (duzentos e dez alqueires de
terra), situado no lugar denominado Fazenda ca Mata, também
conhecido por Dois Córregos e Terreno do Paiol, no Município
de São Domingos co Prata, registrado sob o nQ 532, a fls.
126 do livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Domingos do Prata.
XIII - terreno com área de 2ha (dois hectares), situado no
lugar denominado Taquaraizinho. no Município de Prudente de
Morais, Comarca de Matozinhos, registrado sob o nQ 4.416, a
fls. 231 do livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de MatozinhoS;
XIV - terreno de 1.089ha (mil e oitenta e nove hectares),
situado no Distrito Canastrão, Fazenda São Félix, no
Município de São Gonçalo do Abaetê, registrado sob o flQ
4.359, a fls. 51 ao livro 3-D do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Gotardo;
XV - terreno com área de 254alq (duzentos e cinqüenta e

quatro alqueires), no lugar denominado Fazenda Monte IdáliO
e outros, situado no Município de Mar de Espanha, sob o nQ

3.988. a fls. 111 do livro 3-G do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mar de Espanha;
XVI - imóvel urbano consistente de uma área com 13.600.00rn2
(treze mil e seiscentos metros quadrados). situado no
Município de Caeté, registrado sob a matricula nQ 5.023, a
fls. 165 ao livro nQ 2-K do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Caeté;
XVII - terreno com área de 827.320.00m2 (oitocentos e vinte
e sete mil trezentos e vinte metros quadrados), situado no
lugar denominado Casa Grande, no Município de Caeté,
registrado sob a matricula flQ 6.551, a fls. 77 do livro n
2-Q do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté;
XVIII - terreno com área de cento e oitenta hectares, vinte
e Oito ares e vinte centiares. situado na Fazenda da
Batalha, Município de Estrela do Sul, registrado sob O nQ

5.779 do livro nQ 1 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca ce Estrela do Sul
XIX - terreno com área de seis hectares e cinco ares,
situado no lugar chamado Limas. Município de Betim,
registrado sob o no 4.236, a fls. 183 do livro 3-O do
Cartório do Registro de Imóveis de Betim;
XX - cento e vinte lotes com área total de 43,560m2

(quarenta e três mil quinhentos e sessenta metros
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quadrados), localizados na Vila Pacre Eustãquio. no
Munici p io de Betrn. Subdivididos em 3 quadras:
a) quarenta lotes da Quadra 38, registrados sob matriculas
nos 13.672 a 13.711 no livro rg 2 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim:
b) quarenta lotes da quadra 43, registrados sob as

matriculas ngs 13.712 a 13.751 no livro ng 2 cio Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim;
c) quarenta lotes da quadra 48, registrados sob as
matriculas ngs 13.752 a 13.791 no livro no 2 co Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim;
XXI - terreno com área de 1.983,834m2 (um milhão novecentos
e oitenta e três mil oitocentos e trinta e quatro metros
quadrados), situado no lugar denominado Saco dos veados,
Município de Sete Lagoas, registrado sob a matricula flQ
1.801. a fls. 337 co livro 2/C1 do Cartório do Registro cie
Imóveis da Comarca cc Sete Lagoas:
XXII - terreno com area ce 36.689 ares (trinta e seis mil
seiscentos e oitenta e nove ares), situado na gleoa 3 da
Fazenda da Aliança, Municiqio de Corinto, registrado soo a
matrícula ng 678. a fls 177 co livro 2-5 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Corinto:
XXIII - terreno com área de 9,0750ha (nove hectares, sete
ares e cinquenta centiares). situado no lugar denominado
Fraga, no Município de Caeté, registrado sob o nQ 10.911, a
fls. 64 do livro 3-1— do Cartório de Registro de Imóveis de
Caeté;
XXIV - terreno com área de 50.2150ha (cinqüenta hectares,
vinte e um ares e cinquenta centiares), situado no imóvel
denominado Curral Falso, Município de Itanhandu, registrado
sob o nQ 10.230, a fls. 101 do livro 3-F do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

lg - A alienação dos imóveis de que tratam os incisos Xxi
a XXIV fica concicionacia á prévia transferência de
propriedade da extinta FEBEM para o patrimônio do Estado.

2g - O produto da vencia dos imóveis de Que trata este
artigo será utilizado no Dagamento da parcela cc pua trata o
"caput" do art. 2c.

EMENDA No 4
Acrescente-se, onde convier. o seguinte a' gO:
"Art .....- Fica a Fundação Hospitalar do Estaco de Minas

Gerais - FHEMIG - autorizada a alienar os seguintes imóveis,
de sua propriedade, com suas respectivas benfeitorias:

- terreno de 5.059.450.00m2 (cinco milhões cinqüenta e
nove mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situacio
no lugar denominado Limas ou Citrolándia. no Município de
Betim, registrado sob a matricula np 46.483 do livro np 2 do
Cartório de Registro ae Imóveis da Comarca cc Betim:
II - área de 133.5250ria (cento e trinta e três hectares,

cinqüenta e dois ares e cinquenta centiares), situado na
Fazenda Lagoa, no lugar denominado Charoueada. MunicipiO de
Bambui, registrado soo a matricula np 3.167-A co livro np 2-
1 do Cartório de Registro de Imóveis de Barnbui.
Parágrafo único - 0 produto da venda dos imóveis cc que
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trata este artigo será utilizado no pagamento da parcela de
que trata o caput do art. 20, condicionada essa destinação
a manifestação favorável do Conselho oe Administração ou
órgão equivalente da FHEMIG.

EMENDA No 5
Acrescente-se. onde convier, o seguinte artigo:
'Art .....- Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a alienar os
seguintes imóveis, de sua propriedade, com suas respectivas

benfeitorias:
1 - área de 39.735m2 (trinta e nove mil setecentos e trinta

e cinco metros quadrados), situado no lugar denominado Baru
ou Quatro Oitavas, na Rodovia MG-56. trecho Ponte Nova-Ouro
Preto, no Município de Ponte Nova, registrado SOP O hQ
4.534, a fls. 257 do livro 3-Y do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ponte Nova;
II - três lotes de terreno de ns 18 (dezoito). 19
(dezenove) e 20 (vinte), todos da quadra nQ 15, tendo cada
lote a área de 450m2 (quatrocentos e cinqüenta metros

quadrados), perfazendo a área total de 1.350m2 (mil
trezentos e cinquenta metros quadrados), situado no
Município de Montes Claros, registrado soo a matricula n
7.762, a fls. 149 do livro 2.2.0 do Cartório do 2g Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros;
III - área de 1.717m2 (mil setecentos e dezessete metros

quadrados), situada no Município de Ponte Nova, sob o no
35.776. a fls. 106 do livro 3-R, dividida em duas faixas de
terreno:
a) 513rn2 (quinhentos e treze metros quadrados), situados
entre as estacas 45 a 52 x 8 do lado esquerdo da Rodovia
Ponte Nova-Mariana;
b) 1.204m2 (mi' duzentos e quatro metros quadrados),
situados entre as estacas 34 a 42 x 1 do lado direito da
Rodovia Ponte Nova-Mariana.
Parágrafo único - O produto da venda dos imóveis de que
trata este artigo será utilizado no pagamento da parcela de
que trata o caput' do art. 2g. condicionada essa destinação
a manifestação favorável do Conselho de Administração ou
órgão equivalente do DER-MG..

EMENDA Ng 6
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

- autorizado a contratar com a Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP - operação de crédito no valor de
R$8.427.964,50 (oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil
novecentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos),
destinado à construção do laboratório central do IMA.

- O prazo da operação, os juros e os demais encargos e
condições serão ajustados pelas partes no instrumento
contratual, que será enviado para conhecimento da Assembléia

Legislativa.
2Q - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, como

caução para a realização da operação de crédito de que trata
este artigo, recursos provenientes de quotas do Fundo de
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Participação do Estado.

EMENDA NQ 7
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A alienação dos imóveis de que tratam as

Emendas ngs 3 a 5 fica condicionada á preservação das
atividades públicas de interesse da população q ue estejam em
funcionamento nas localidades no momento da venda.".
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Miguel Martirii, Presidente - Romeu Queiroz. relator - Paulo
Piau - Marcelo Gonçalves.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.039/96

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União cara o fim Que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa dO Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
operação de crédito com a União, no valor de
R$9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais), destinada ao
refinanciamento da divida pública do Estado, dentro do
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal,
consubstanciado no Protocolo de Acordo entre o Governo
Federal e o Governo do Estado de Minas Gerais, assinado em
26 de setembro de 1996.

lg - Serão refinanciados a divida mobiliária, os
empréstimos da Caixa Econômica Federal concedidos com amparo
nos votos CMN ngs 162/95. 175/95 e 122/96 e suas alterações,
bem como as operações de Antecipação de Receita Orçamentária
- ARO - com os valores referenciados a 31 de março de 1996,
considerando suas alterações posteriores e corrigidos, até a
cata do refinanciamento, pelos indexadores e encargos dos
respectivos titulos ou contratos, excetuando-se a divida
mobiliária, que será atualizada com correção mensal pelo
IGP-DI e juros de 6% a.a.

- O refinanciamento terá prazo de 30 (:rinta) anos.
juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), correção mensal
pelo 1GP-DI e amortização mensal pela Ta pela Pr'ice.

3g - Deverá ser feito o pagamento antecipado ae 205,,
(vinte por cento) do valor do refinanciamento de que trata o
"caput.
Art. 2g - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a
totalidade de sua participação acionária nas seguintes
empresas: Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -.
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CÂSEMG - e Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.
CEASA-MG -, destinando o produto apurado ao pagamento
antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento de que trata o art. lg desta lei.
Parágrafo único - Na alienação da participação acionária do

CEASA-MG. o Estado devera resguardar o Cominio e a posse dos
bens móveis e imóveis necessários à preservação ao Mercado
Livre dos Produtores, bem como dos necessários à coordenação
e ao controle aa politica ce abastecimento.
Art. 3 - Para atender à condição de pagamento antecipado
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de 20% (vinte por cento) do valor do refinanciamento, o
Poder Executivo poderá transferir, mediante contrato, os
bens mencionados no artigo anterior para a União, que os
registrará em conta gráfica específica na Secretaria do
Tesouro Nacional e, em conjunto com o Estado de Minas
Gerais, promoverá, diretamente ou por meio de entidade á
qual delegar a atribuição, a alienação dos referidos bens.

- O produto da venda das ações do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais - CREDIREAL -, autorizada pela Lei no
11.967, de lg de novembro de 1995, será também utilizado no
pagamento de que trata o caput deste artigo.
§ 2o - O Poder Executivo poderá ainda destinar, para o fim

previsto neste artigo, o produto da alienação dos ativos que
remanescerem do encerramento da liquidação da Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, de que
trata o art. 6g desta lei.

3g - Se o produto da alienação dos bens referidos nos
arts. 2g e 3g for insuficiente para que seja efetuado o
pagamento antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento, o Poder Executivo fica autorizado a alienar
outros ativos imobiliários de propriedade do Estado, desde
que sejam atendidos todos os requisitos constitucionais e
legais pertinentes.

4g - O Poder Executivo poderá ainda utilizar, para a
mesma finalidade prevista no parágrafo anterior. Outros
ativos representados por direitos creditórios, inclusive
aqueles que detenha contra a União.

5g - As alienações que vierem a ser realizadas em
conjunto com a União terão por base laudo técnico de
avaliação, ficando a fixação de preço mínimo e o modelo de
venda para serem estabelecidos de comum acordo entre o
Estado e a União.
Art. 4g - Se, após a realização das alienações autorizadas
nesta lei, persistir saldo devedor na conta gráfica
mencionada no art. 3g, a parcela do refinanciamento, no
valor de 4 (quatro) vezes o saldo devedor da referida conta,
acrescido desse saldo, será refinanciada pelo custo médio de
captação da divida mobiliária interna do Governo Federal.
Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar

operação de crédito, mediante a celebração de contratos de
financiamento com a União e o Banco Central do Brasil, até o
montante de R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos
milhões de reais), destinado à sub-rogação das obrigações da
Caixa Econômica do Estado oe Minas Gerais - MinasCaixa -, em
liquidação extrajudicial, á capitalização do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL -, ao atendimento
dos encargos com os benefícios da Aposentadoria Móvel
Vitalícia - AMV - e das provisões para créditos de
liquidação duvidosa, à assunção e liquidação dos débitos da
Minas Gerais Participações S.A. - MCI - junto ao BEMGE e ao
CREDIREAL, conforme autorização do voto ng 029/95 do
Conselho Monetário Nacional, e à capitalização do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único - 0 financiamento de aue trata o "caput"
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terá orazo de 30 (trinta) anos, juros de 6% a.a. (seis cor
cento ao ano), correção mensal pelo IGP-DI e amortização
mensal pela Tabela Price.
Art. 6g - Cessada a liquidação extrajudicial da MinasCaixa,
fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos
necessários à realização da liquidação ordinária, a seu
encerramento e á extinção da autarquia.
Art. 7Q Após a transformação da liquidação extrajudicial
cia MinasCaixa em liquidação Ordinária, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, devidamente
autorizado pelo Banco Central do Brasil. transferirá para a
massa em liquicação todo o ativo e passivo resultantes de
operaçõe 110 crédito que tiver celebrado, sob o amparo do
voto ng -/96 Co Conselho Monetário Nacional, para o ajuste
do sistema financeiro estadual.
Art. 8g - O Pocer Executivo fica autorizado a tomar as
providências necessárias para adaptar a empresa pública
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMC - ás
normas que vierem a ser editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, aplicáveis às agências de fomento, respeitada sua
personalidade juridica atual e o disposto no art. 61, X. da
Constituição do Estado.
Art. 9Q - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o
terreno com área de 2.286.423m2 (dois milhões duzentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e três metros
quadrados), de propriedade do Estado, situado no Município
de Contagem, registrado no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Contagem, matricula ng 69.781, à fl. 01 e
verso do livro ng 2, ano 1991, com limites e confrontações
constantes na averbação ng 2 da respectiva matricula, e suas
respectivas benfeitorias.

lg - Excetuam-se da autorização de que trata o "caput
deste artigo as áreas destinadas ao Mercado Livre do
Produtor, ao seu acesso e a sua respectiva área de
estacionamento, bem como as destinadas à coordenação e ao
controle da política cie abastecimento.

2 - Fica garantida a participação de representantes cios
produtores, por eles indicados, na gestão do Mercado Livre
cio Produtor.

3g - O produto da venda do imóvel cie cue trata este
artigo será utilizado no pagamento da parcela de que trata o
"caput" do art. 2.
Art. 10 - Para a execução do disposto nesta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao
orçamento de 1997 no valor de R$11.500.000,000,00 (onze
bilhões e quinhentos milhões de reais).
Art. 11 - Para assegurar o cumprimento das obrigações
decorrentes do refinanciamento de que trata o art. lg e dos
financiamentos cie que trata o art. 5Q desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia Ou
contragarantia os recursos provenientes de receitas próprias
e quotas a Que se referem os arts. 155. 157 e 159, incisos
1. alínea a, e II. ca Constituição Federal.
Art. 12 - Esta lei entra em vigo r na data ce sua
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publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial o art. 3g da Lei ng 12.203, de 17 de junho de 1996.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.041/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel que
especifica com José Braz.
No lg turno foi o projeto aprovado na forma proposta,
retornando agora a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Como foi analisado anteriormente, a proposição em pauta
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com um
particular. A referida transação imobiliária decorre da
necessidade de dotar os serviços forenses de Muriaé de
instalações compatíveis com as condições inerentes à
prestação jurisdicional por parte do Estado.
A aquisição de imóvel com maior área, em local central da
cidade e sem nenhum ônus para os cofres públicos, porquanto
conforme os laudos de avaliação os valores dos imóveis
permutados se correspondem, é uma medida procedente e um
avanço na solução dos entraves legais.
A proposição está em consonância com o disposto na Lei ng
4.320, art. 5g, 2g, e não implicará perda patrimonial para
o Estado nem provocará impacto no orçamento estadual
Entretanto, apresentaremos emenda ao projeto, devido à
necessidade de se preservar o imóvel que o Estado
disponibilizou para a transação, uma vez que ele faz parte
da memória do Município de Muriaé.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
np 1.041/96. no 2g turno, com a Emenda flQ 1, redigida a
seguir.

EMENDA Np 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1Q:
'Parágrafo único - Fica tombado o imóvel de propriedade do

Estado objeto da permuta de que trata esta lei, situado na
Rua Coronel Domiciano, 170. no Município de Muriaé,
constituido de terreno e prédio, conforme descrito neste
artigo.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira. relator -
Pêricles Ferreira - Gilmar Machado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.025/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.025/96. do Governador do Estado, que
altera a Lei ng 12.040, de 28/12/95, que dispõe sobre a
distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos municipios, de que trata o inciso II
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá
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outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda
ng 1 ao vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.025/96
Altera a Lei np 12040, de 28 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a distribuição da parcela ae receita do produto
cia arrecadação ao Imposto sopre Operações Relativas à
Circulação ae Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipai e de Comunicação -
ICMS - pertencente aos municípios, ce q ue trata o inciso II
do parágrafo único co art. 158 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - O art. 3Q da Lei ng 12.040, cc 28 de dezembro cie
1995, fica acrescido dos seguintes IQ e 2:
"Art. 3g - .........................

1 - Com relação às operações  de circulação de energia
elétrica, entendem-se como estabelecimento cie usina
hidrelétricaas áreas ocu padas pelo reservatório de água
destinado á geração de energia, pela barragem e suas
comportas, pelo vertecouro, condutos forçados, casa de
máquinas e subestação elevatória.

- O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica
cujo estabelecimento ocupe território de mais de um
município será creditado conforme os seguintes critérios:

- 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se
localizarem a barragem e suas comportas, o vertedouro, os
condutos forçados, a casa de máquinas e a estação
elevatória; no caso de um ou alguns desses componentes se
Situarem em território de mais de um município, o percentual
será dividido em tantas partes iguais quantos forem os
municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se uma delas:
II - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municipios.
inclusive ao municipio-sede a cue se refere o inciso
anterior. respeitada a proporção entre a área do
reservatório localizada em território do Estado e a
localizada em cada municipio, de acoroc com o levantamento
do Departamento Nacional ae Aguas e Energia Elétrica - DNAEE
-. do Ministério de Minas e Energia, sem prejuízo de termo
de acordo a ser celebrado entre os municípios.
Art. 2g - Os arts. 5. 6Q e 70 da Lei nQ 12.040. de 28 de

dezembro de 1995, passam a constituir seus arts. 9g. 10 e
11. ficando a mesma lei acrescida dos seguintes arts. 4g,
5. 6g. 7Q e 8Q:

Art. 4Q - Para os efeitos desta lei, considera-se pequeno
produtor rural aquele que satisfizer os seguintes
requisitos:

- manter até 2 (dois) empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros:
Ii - não :ete-, a nenhum ituio, área superior a 4 Quatro
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módulos fiscais, sendo Que cada município possui seu próprio
módulo fiscal, cuja extensão varia entre o limite mínimo de
5 (cinco) hectares (Belo Horizonte) e o máximo de 70
(setenta) hectares (São Romão):
III - ter no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua renda

bruta anual proveniente de exploração agropecuária:
IV - residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano

próprio.
Art. Sg - Os dados referentes ao inciso VI do art. lQ desta
lei, relativo à produção de alimentos, serão fornecidos pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que fará publicar, a cada trimestre civil, no
órgão oficial do Estado, as informações pertinentes ás
alíneas enumeradas naquele inciso, que vigorarão no
trimestre subsequente.

lg - Para o primeiro trimestre de 1997. prevalecerá o
critério utilizado em dezembro de 1996.

- Caso o município deixe de cumprir quaisquer dos
Critérios estabelecidos no inciso VI do art. lg desta lei, o
repasse das parcelas de ICMS a que faria jus, correspondente
ao critério não atendido, cessará no mês subseqüente, de
acordo com a informação da Secretaria de Estado de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento, que fará sua
publicação no órgão oficial do Estado, na primeira segunda-
feira de cada mês.
Art. 6g - Fica instituído, para os exercícios de 1997 e
1998, índice de participação especial para distribuição da
parcela do ICMS a que se refere o art. 150. inciso II. da
Constituição do Estado, para os municípios emancipados pelas
Leis ngs 12.030, de 21 de dezembro de 1995, e 12.050. de 29
de dezembro de 1995.
Parágrafo único - Para definição do índice para o exercício

de 1999, adotar-se-ão os critérios estabelecidos na Lei n
12.040. de 28 de dezembro de 1995. sendo que o item VAF, até
Que se proceda á apuração na forma determinada pela Lei
Complementar nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, compor-se-á do
movimento econômico do ano de 1997.
Art. 7g - O índice mencionado no artigo anterior compor-se-

á dos seguintes fatores:
- população: resultante da relação percentual entre a

população residente no rjvo município e a população tota l co
Estado, a que se refere o inciso III do art. 1Q da Le 'Q
12.040, de 28 de dezembro de 1995;
II - área: resultante da relação percentual entre a área

geográfica do novo município e a área total do Estado, a Que
se refere o inciso II do art. lQ ca Lei no 12.040, de 28 de
dezembro de 1995;
III - educação: resultante do produto do 'indice dessa

variável no município de origem pela participação percentual
do novo município na população total daquele municipio,
antes do desmembramento, conforme o Censo Demográfico de
Minas Gerais de 1991, até q ue estejam disponíveis as
informações relevantes para o cálculo da relação a que se
refere o inciso V do art. lo da Lei no 12.040, de 28 de



709 r-W

E
o

Eo,

o

o

oa
o

a
E

dezembro de 1995;
IV - área cultivada: resultante do produto do inaice cessa

variável no município de origem pela participação percentual
do novo município na área total daquele municipio, antes do
desmembramento, até que estejam disponíveis as informações
relevantes para o cálculo da relação a que se refere o
inciso VI do art. lQ da Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de
1995;
V - patrimônio cultural: o novo municipio comprovará sua
participação. aourada com base nesta variável, perante o
órgão ou a entidade competente, nos termos da Lei nQ 12.040.
de 28 de dezembro de 1995;
VI - saúde: resultante do produto do índice dessa variável
no município de origem pela participação percentual do novo
município na população total daquele municipio, antes do
desmembramento, conforme o Censo Demográfico de Minas Gerais
de 1991, até oue estejam disooniveis as informações
relevantes para o cálculo da relação a que se refere o
inciso IX ao art. lg da Lei ng 12.040. cie 28 de dezembro ce
1995;
VII - receita própria: resultante do produto do índice
cessa variável no município de origem pela população
percentual do novo município na população total daquele
municipio, antes do desmembramento, conforme o Censo
Demográfico de Minas Gerais de 1991, até que estejam
disponíveis as informações relevantes para o cálculo da
relação a que se refere o inciso X do art. 1Q da Lei flQ
12.040, de 28 de dezembro de 1995:
VIII - meio ambiente: o novo município comprovará Sua
participação, apurada com base nesta variável, oerante o
órgão ou a entidade competente, nos termos da Lei ng 12.040,
de 28 de dezembro ce 1995;
IX - Valor Adicionado Fiscal - VAF: resultante do produto
do índice cessa variável no municí

p
io de origem pela

participação percentual do novo município na população total
daquele municipio. antes co desmembramento, conforme o Censo
Demográfico de Minas Gerais de 1991.

lg - No caso ce veraelãndia, município resultante ce
desmembramento dos Distritos de Verdelândia e de Barreiro do
Rio Verde, que pertenciam a Varzelãndia e a Janaúba,
respectivamente, para cálculo das variáveis previstas nos
incisos III, IV, VI, VII e IX, o valor do novo município na
variável resultará da soma dos produtos do índice em
Varzelàndia pela participação percentual de Verdelândia
(população ou área), antes do desmembramento, e do índice de
Janaúba pela participação percentual de Barreiro do Rio
Verde (população ou área), antes do desmembramento.

2Q - Em Substituição ao critério previsto no inciso IX.
os municípios Que cumprirem o disposto na Portaria nQ 3.323,
de 30 de outubro de 1995, tia Superintendência da Receita
Estadual, e reapresentarem as informações relativas ao ano-
base de 1995, referentes ao movimento econômico dos
contribuintes estabelecidos em seu território, terão o seu
índice do Valor Adicional Fiscal - VAF - apurado com base na
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movimentação econômica das declarações apresentadas.
Art. 8g - A Fundação João Pinheiro, com base nos dados
disponíveis de que trata o art. 7g desta lei, fará sua
consolidação e a publicará até o dia 31 de dezembro de
1996.
Art. 3o - Os incisos VI, IX e XI do art. lg da Lei no
12.040, de 28 de dezembro de 1995. passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1Q - .................................
VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da
aplicação dos percentuais à frente de cada item serão
distribuídos aos municípios segundo os seguintes critérios:
a) parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será
distribuída de acordo com a relação percentual entre a área
cultivada do município e a área cultivada do Estado,
referente à média dos 2 (dois) últimos anos, incluindo-se na
área cultivada a área destinada à agricultura de pequeno
porte;
b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será
distribuída de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais do município e o número
de pequenos produtores rurais do Estado;
c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será
distribuída entre os municípios onde exista programa ou
estrutura de apoio à produção e à comercialização de
produtos agrícolas, que atenda especialmente aos pequenos
produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre
o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no município;
d) parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída
aos municípios que tiverem, na estrutura organizacional da
Prefeitura, órgão de apoio ao desenvolvimento agro-pecuário,
respeitada a mesma relação percentual estabelecida na alínea
"b" deste inciso;

IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais constantes no Anexo 1 serão distribuídos aos
municípios, segundo os seguintes critérios:
a) um valor de incentivo para os municipios que
desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas
específicos voltados para o atendimento à saúde das
famílias, mediante comprovação junto à Secretaria de Estado
da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento) do percentual
relativo a saúde previsto no Anexo 1, que serão distribuidos
e ponderados conforme a população efetivamente atendida;
b) encerrada a distribuição conforme a alínea a acima, o
saldo remanescente dos recursos alocados a essa variável
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de
saúde per capita do município e o somatório dos gastos de
saúde per capita de todos os municípios do Estado,
calculada com base nos dados relativos ao segundo ano civil
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas
do Estado:
c) havendo insuficiência de recursos destinados aos
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programas a que se refere a alinea "a" ao inciso IX do art.

1 Q da Lei nQ 12.040, de 28 de dezembro de 1995. o valor
individual de cada município será diminuído
proporcionalmente á disponibilidade dos recursos:

XI - cota minima: parcela a ser distribuída em igual valor
para toaos os municípios. correspondente a 6.50% (cinco
inteiros e cinqüenta centésimos por cento) para o exercício
de 1997 e subseqüentes, na forma cio Anexo 1:.
Art. 4 - Os municípios que concederem isenção do IPTU
residencial, comercial e industrial e isenção de ISS não
farão jus a participação pelo Critério da cota minima,
fixado no inciso XI do art. lQ da Lei no 12.040. de 28 ae
dezembro de 1995.

- O disposto no "ca put" deste artigo produzirá efeitos
a partir de lQ de janeiro de 1998.

- A comorovação, para os fins previstos no "caout"
deste artigo, será feita perante a Secretaria oe Estado cie
Assuntos Municipais, até o dia 31 cie agosto cie caca ano.
mediante declaração prestada pelo Presidente da Câmara
Municipal
Ç 3g - O disposto no caput" deste artigo não se aplica aos

municípios que concederem a isenção como incentivo fiscal
para implantação de atividades industriais e comerciais.
Art. 5Q - O art. lQ da Lei nQ 12.040, de 28 de dezembro de
1995, fica acrescido do seguinte
"Art. 1Q - .................................
f 5Q - Para efeito de distribuição dos recursos a que se
referem as alíneas "a" e "b' do inciso IX deste artigo, a
Secretaria de Estado cia Saúde informará, na primeira
segunda-feira de cada mês, à Secretaria de Estado da
Fazenda, as modificações ocorridas no mês anterior
relativamente ás mencionadas alíneas.".
Art. 6 - Os 3p e 4g do art. 1 .Q da Lei no 12.040, cie 28
cie dezembro de 1995. passam a vigorar com- a seguinte
redação:
"Art. 1Q - .................................
3p - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até a

primeira segunda-feira ae cada mês, os índices de q ue tratam
os incisos II a XIII. relativos ao mês anterior, bem como
uma consolidação destes por município.

4p - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até
o dia 31 de agosto cie cada ano:".
Art. 7 - O Anexo 1 da Lei nQ 12.040. de 28 de dezembro de
1995. passa a vigorar na forma em que integra esta lei.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Geraldo Rezende.
* - O referido anexo fo publicado na edição co Diár i o do

L.egisiativo de 27:i296.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 1.029/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1D29/96, do Governador do Estado, que
altera a Lei ng 6.76., de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, com a Emenda ng 1 ao
vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.029/96
Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estaoo de Minas Gerais,
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei ng
6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo o

valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - ou outro
índice que a substitua, vigente na data do efetivo
pagamento, observado o prazo legal, e será cobrada de acordo
com as Tabelas A e C. anexas a esta lei.

2g - A Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio
na modalidade denominada bingo, bingo permanente, Sorteio
numérico ou similar tem como base a UFIR, e seu valor será
de:
1) 489,80 (quatrocentos e oitenta e nove inteiros e oitenta

centésimos) UFIRs. para cada pedido de credenciamento ou de
renovação:
2) 36.735 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco)
UFIR5, por mês calendário ou fração, para fiscalização de
bingo permanente ou similar:
3) 7.347 (sete mil trezentos e quarenta e sete) UFIRs, por
evento, para fiscalização de bingo, sorteio numérico ou
similar.
Art. 93 - A Taxa de Expediente devida pela fiscalização,
criação, permissão, mudança de horário e transferência de
linha de transporte coletivo intermunicipal sob concessão do
Estado será cobrada tomando-se por base de cálculo, além do
valor referido no artigo anterior, o valor da concessão da
respectiva linha.

1g - Quando a transferência da concessão se operar por
incorporação ou fusão de empresas concessionárias de linhas,
o valor da taxa será de, no máximo. 4.898 (quatro mil
oitocentos e noventa e oito) UFIRs.

Art. 113 - A Taxa de Segurança Pública é devida:
1 - pela utilização de serviço especifico e divisível,
prestado pelo Estado em órgão de sua administração ou
colocado à disposição de pessoa fisica ou jurídica cuja



atividade exija do poder público estadual permanente
vigilância policial ou administrativa, visando à preservação
da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes e das
garantias oferecidas ao direito de propriedade;
II - em razão de evento de qualquer natureza que envolva

reunião ou aglomeração de pessoas e demande a presença de
força policial, realizado no ámbito do Estado:
III - pela utilização de serviço prestado ceio Corpo de

Bombeiros ca Policia Militar de Minas Gerais, Quando c
interesse particular predominar sobre o interesse público.

lg - A Taxa de Segurança Pública não incide sobre o
fornecimento dos seguintes documentos:
1 - certidão, por repartição pública estadual, para defesa

de direitos e esclarecimento de situação de interesse
pessoal
II - cédula de identidade, para fins eleitorais.

- As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública previstas nas Tabelas B e D. anexas a esta
lei, serão, respectivamente, vinculadas à Policia Militar de
Minas Gerais e à Secretaria de Estado ca Segurança Pública.

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base o valor
da UFIR ou outro indice que a substitua, vigente na data do
efetivo pagamento, observado o prazo legal, e será cobrada
de acordo com as Tabelas B e O, anexas a esta lei.
Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda

pessoa fisica ou juridica cue promova atividade prevista nas
Tabelas 6 e D. anexas a esta lei, ou dela se beneficie.
Art. 117 - A Taxa de Segurança Pública será recolhida em

estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a Critério da Secretaria de Estaco ca
Fazenda.

Art. 2Q - Os artigos a seguir indicados da Lei ng 6.763. de
26 de dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes
dispositivos:
"Art. 90 - .................
III - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço

público especifico e divisivel prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição.

- As taxas previstas no subitem 2.21 da Tabela A.
anexa a esta lei, serão devolvidas ao contribuinte na
hipótese de a decisão final irrecorrjvel , na esfera
administrativa, lhe ser totalmente favorável, na forma em
que dispuser o regulamento, vedada acobrança de taxa
relativa a ato ou documento vinculado à instrução do pedido
de restituição

2g - A receita proveniente da arrecadação das taxas
previstas no item 2 da Tabela A, anexa a esta lei, será
vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, para
investimento e modernização das áreas de tributação,
arrecadação, fiscalização e controle do crédito tributário.

Art . 96 - ......................
1Q - A Taxa de Expediente será exigida, oe O r'CinãriO, no
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momento da apresentação, pelo contribuinte, de documento,
requerimento ou petição, nas hipóteses em que a realização
da atividade ou a prestação do serviço depender de
solicitação do interessado.

 

2g - Na hipótese do item 2 do 2g do art. 92. a Taxa de
Expediente será exigida:
1) antes da autorização, relativamente ao primeiro mês de

funcionamento;
2) no primeiro dia útil de cada mês, relativamente aos

demais períodos de funcionamento.

Art. 114 - .................................
XIII - o registro da transferência de domicilio do
proprietário de veiculo inscrito no município remanescente,
para o novo município.
Parágrafo único - A isenção prevista no inciso XIII deste

artigo tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data da
publicação desta lei, e engloba os procedimentos necessários
ao novo emplacamento.

Art. 118 - .................................
III - na hipótese do subitem 2.3 da Tabela 5, anexa a esta
lei, na forma e no prazo em que dispuser o regulamento..
Art. 3g - O art. 91 da Lei no 6.763. de 26 de dezembro de
1975, fica revigorado com a seguinte redação:
Art. 91 - São isentos da Taxa de Expediente os atos e os

documentos relativos:
- aos interesses de entidade de assistência social, de

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente
reconhecida, observados os requisitos previstos em
regulamento;
II - à inscrição de candidato em concurso público ou prova

de seleção de pessoal para provimento de cargo público ou
contratação por órgão federal, estadual ou municipal da
administração direta, quando o candidato comprovar
insuficiência de recursos;
III - aos interesses da União, de Estados, municípios e

demais pessoas jurídicas de direito público interno;
IV - aos interesses de partido político e de templo de

qualquer culto;
V - a aquisição de imóvel, quando vinculada a programa
habitacional de promoção social ou desenvolvimento
comunitário, de âmbito federal, estadual ou municipal,
destinado a pessoas de baixa renda, com participação ou
assistência de entidade ou órgão criado pelo poder público;
VI - aos interesses da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - COHAB-MG -;
VII - ao reconhecimento de isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, na aquisição de veiculo por pessoa portadora de
deficiência física.

lç - A microempresa que for isenta do pagamento do ICMS
ficará também isenta do recolhimento da taxa prevista no
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subitem 2.7 da Tabela A, anexa a esta lei.

2g - A microempresa que não tiver o ptado pela emissão de
documento fiscal ficará isenta do recolhimento da taxa
prevista no subitem 2.4 da Tabela A. anexa a esta lei, nos
casos em que a emissão da nota fiscal avulsa for exigida
pela legislação tributária para o acobertamento da operação
e da prestação por ela realizadas..
Art. 4g - O Capitulo Ill do Titulo IV cia Lei ng 6.763. de
26 de dezembro de 1975, fica revigorado com a seguinte
redação:

Capitulo III
Da Taxa Judiciária

Seção I
Da Incidência

Art. 99 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação, a
reconvenção ou o processo judicial. contencioso ou
administrativo. Ordinário, especial ou acessório, ajuizado
perante qualquer juizo ou tribunal e inclui-se na conta de
custas.
Art. 100 - Da receita proveniente da arrecacação da Taxa
Judiciária, serão repassados 50% (cinquenta ocr cento) ao
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a
finalidade de modernização administrativa e aperfeiçoamento
profissional dos servidores da Justiça cie Primeira e Segunda
Instâncias.

Seção II
Da Não-Incidência

Art. 101 - A Taxa Judiciária não incide:
- na execução de sentença:

II - na reclamação trabalhista proposta perante juiz
estadual
111 - na ação de "habeas-data';
IV - no pedido de "nabeas-corpus';
V - no processo cie competência 00 Juizo da Infância e

Juventude:
VI - nos feitos de competência dos Juizados Especiais,

observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 102 - A não-incidéncia prevista no inciso VI do artigo

anterior ficará prejudicada caso haja recurso para as Turmas
Recursa is.

Seção III
Das Isenções

Art. 103 - São isentos da Taxa Judiciária:
- o autor, nas ações populares, nas ações civis públicas

e nas ações coletivas de que trata a Lei Federal nQ 8.078.
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de
Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigáncia de
má-fé;
II - o conflito de jurisdição;
III - a desapropriação:
IV - a habilitação para casamento:
V - o inventário e o arrolamento, desde que o monte-mor,
inclusive bem imóvel e meação, esteja na faixa cie isenção,
caso haja, orevista para o imposto sobre Transmissão de
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Propriedade Causa Mortis" e Doação - ITCD -;
VI - o pedido de alvará judicial, desde que o valor não

exceda 25.000 (vinte e cinco mil) UFIRs;
VII - a prestação de contas testamentárias, de tutela ou

curatela;
VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários
da justiça gratuita ou a União. Estados e municípios e
demais entidades de direito público interno;
IX - os processos incidentes promovidos e julgados nos

mesmos autos da ação principal, salvo os casos previstos
nesta lei;
X - os pedidos de concordata e falência;
XI - o Ministério Público;
XII - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de

entrega de coisa na ação monitória;
XIII - o autor da ação relativa aos benefícios da
previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei
Federal no 8.213, de 24 de julho de 1991, considerado o
valor em relação a cada autor, quando houver litisconsórcio
ativo.

Seção IV
Do Valor da Taxa

Art. 104 - A Taxa Judiciária terá valor único, equivalente
a 17 (dezessete) UFIRs. vigente na data de seu efetivo
pagamento.
Parágrafo único - Na hipótese da substituição ou da
extinção da UFIR, o valor cia Taxa Judiciária será
transformado para o novo índice ou em moeda, conforme o
caso, tomando-se como parâmetro o valor fixado neste artigo.

Seção V
Do Contribuinte

Art. 105 - O contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa
física ou jurídica que propuser, em qualquer juizo ou
tribunal, a ação ou processo judicial, contencioso ou
administrativo, Ordinário, especial ou acessório.
Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nas alíneas 'b" a
"f" do inciso II do art. 107, o contribuinte da Taxa
Judiciária é a parte vencida a quem couber o pagamento das
custas finais.

Seção VI
Da Forma de Pagamento

Art. 106 - A Taxa Judiciária será recolhida em
estabelecimento bancário autorizado ou repartição
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda.

Seção VII
Dos Prazos de Pagamento

Art. 107 - A Taxa Judiciária será recolhida:
- de ordinário, antes da distribuição do feito ou

despacho do pedido inicial ou da reconvenção:
II - a final
a) no inventário e arrolamento, juntamente com a conta de

custas;
b) na ação proposta por Deneficiãrio da justiça gratuita ou
pela União, por Estados, municípios e demais entidades de
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direito público interno, pelo réu, se vencido, mesmo em
parte;
c) na ação oenal pública, se condenado o réu;
d) na ação de alimentos;
e) no embargo a execução;
f) na ação monitória:
g) no mandado de segurança, se este for denegado;
III - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o

pagamento das custas judiciais.
Parágrafo único - A Taxa Judiciária não integra a base de

cálculo da arrecadação prevista no art. lo da Lei no 12.155.
de 21 de maio de 1996.

Seção VIII
Da Fiscalização

Art. 108 - A fiscalização da taxa, em autos e papéis aue
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinário, aos
funcionários da Fazenda Estadual e, especialmente, aos
Procuradores da Fazenda Estadual e reoresentantes da
Fazenda, nas resoectivas comarcas.
Art. 109 - Nenhum juiz ou tribunal poderá despachar petição
inicial ou reconvenção, dar andamento ou proferir sentença
em auto sujeito á Taxa Judiciária sem que neles conste o
respectivo pagamento.
Art. 110 - Nenhum servidor da justiça poderá distribuir
papel, tirar mandado inicial, dar andamento a reconvenção ou
fazer conclusão de auto para sentença definitiva ou
interlocutõria em auto sujeito à Taxa Judiciária sem que
esta esteja paga.
Art. 111 - O relator do feito, em Segunda Instância, quando
lhe for presente algum processo em Que a taxa devida não
tenha sido paga, providenciará, antes de qualquer outra
diligência e da revisão para julgamento, no sentido de fazer
efetivo o pagamento.

Seção IX
Das Penalidades

Art. 112 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento
insuficiente ou intempestivo da Taxa Judiciária, a
importância devida será cobrada com acréscimo da multa de
20% (vinte por cento), juntamente com a conta de custas.'.
Art. 5g - As Tabelas A. C e O, anexas á Lei ng 6.763. de 26
de dezembro de 1975, passam a vigorar na forma constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 6ç - A Tabela B. anexa á Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, fica revigorada na forma constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 7g - A tabela para lançamento e cobrança da Taxa
Florestal, a que se refere o art. 207 da Lei ng 5.960. de lQ
de agosto ae 1972, com a redação dada pela Lei riQ 11.508. de
27 de junho de 1994, fica substituida pela tabela constante
no Anexo II desta lei.
Art. BQ - O art. 12 da Lei nQ 10.021, de 6 de dezembro de
1989. alteraco pela Lei ng 10.847. de 3 de agosto de 1992,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - 0 Instuto Mineiro de Agropecuária - IMA -
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cobrará, pela emissão do Certificado de Vacinação ou Guia de
Trânsito ou documento sanitário equivalente, taxa
correspondente a 0.50 (cinqüenta centésimos) UFIR. por
animal comercializado.".
Art. 9 - Fica autorizada a prorrogação de 142 (cento e
quarenta e dois) contratos administrativos, firmados pelo
IMA com base no disposto no art. 22 da Lei no 11.812. de 23
de janeiro de 1995, a partir de 11 de junho de 1996, pelo
prazo de 6 (seis) meses ou até que sejam providos, por
concurso público. os cargos efetivos do quadro de pessoal da
autarquia.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo se
dará com a observância aos quantitativos e dos termos
contratuais anteriores, tendo como objetivo garantir a
continuidade dos serviços prestados pelo IMA.
Art. 10 - Os recursos financeiros do IMA serão recolhidos
em estabelecimento de crédito do Estado, em conta própria da
autarquia, que a movimentará.
Parágrafo único - Os recursos financeiros indicados neste
artigo serão utilizados exclusivamente no desenvolvimento
dos programas da autarquia.
Art. 11 - As taxas estaduais não incidirão sobre os atos
necessários ao exercido ca cidadania, conforme o disposto
na Lei Federal nQ 9.265. de 12 de fevereiro de 1996, bem
como sobre o fornecimento de certidões, por repartições
públicas estaduais, para defesa de direitos e esclarecimento
de situação de interesse pessoal
Art. 12 - A quinta parte dos recursos arrecadados em
virtude da a pli cação dos itens 2 e 3 do 2g do art. 92 da
Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, com a r edação que

lhes foi dada pelo art. lQ da Lei nQ 11.985. ae 21 de
novembro de 1995, será destinada á contratação e á
manutenção de serviços de segurança nas escolas públicas
estaduais localizadas nos mesmos municipios onde os recursos
foram gerados.
Parágrafo único - A distribuição dos recursos previstos no
"caput" deste artigo será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da publicação
desta lei.
Art. 13 - Ficam transformados, no Quadro de Cargos de
Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Esportes.
2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete de recrutamento
limitado em 2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete de
recrutamento amplo, e 3 (três) cargos de Assessor 1 de
recrutamento limitado, em 3 (três) cargos de Assessor 1 de
recrutamento amplo.
Art. 14 - A cota parte referente ao ICMS relativo á geração
ae energia elétrica em bacia hidrográfica que não tenha seae
no Estado será proporcional à área alagada entre os
municipioS mineiros.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor em lg de janeiro de 1997.
excetuado o art. 4p, que produzirá efeitos a partir de lQ de

fevereiro de 1997.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
José Maria Barros.
$ - Os referidos anexos 1 e 1. foram Duciicadc na edição

do Diário ao Legislativo ae 27/12/96.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.039/96
Comissão ae Redação

O Projeto de Lei ng 1.039/96, ao Governado r co Estado. Que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para o fim aue menciona e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com as Emenoas flQ5
a 5 ao vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim ce que. segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. ao Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 1.039/96

Autoriza o Poder Executivo a realizar o per ação de crédito
com a União para o fim Que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
operação de crédito com a União, no valor de
R$9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais), destinados ao
refinanciamento da divida pública do Estado, dentro do
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal
consubstanciado no Protocolo de Acordo entre o Governo
Federal e o Governo do Estado de Minas Gerais. assinaco em
26 de setembro de 1996.

1Q - Serão refinanciados a divida mobiliária, os
empréstimos da Caixa Econômica Federal concedidos com amparo
nos Votos ngs 162/95, 175/95 e 122/96 do Conselho Monetário
Nacional - CMN - e suas alterações, bem como as operações de
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO - . com os valores
referenciados a 31 de março de 1996. consiaeraaas suas
alterações posteriores e corrigidos. até a data ao
refinanciamento. pelos indexadores e encargos dos
respectivos títulos ou contratos, excetuando-se a divida
mobiliária. Que será atualizada com correção mensal pelo
IGP-DI e juros de 6% a.a. (seis por certo ao ano).

2 - O refinanciamento terá prazo ae 30 (trinta) anos,
juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), correção mensal
pelo IGP-DI e amortização mensal pela Tabela Price.

3Q - Deverá ser feito o pagamento anteci paco de 201/.
(vinte por cento) ao valor ao refinanciamento de Que trata o
caput deste artigo.
Art. 2Q - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar a
totalidade de sua participação acionária nas seguintes
empresas: Banco ao Estado de Minas Gerais S.- - BEMGE -.
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas eraiE S.A.
- CASEMG - e Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.
- CEASA-MG -, destinando o produto apurado ao pagamento
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antecipado de 20% (vinte por cento) do valor cio
refinanciamento de que trata o art. 1Q desta lei.
Parágrafo único - Na alienação da participação acionária da

CEASA-MG, o Estado deverá resguardar o domínio e a posse dos
bens móveis e imóveis necessários á preservação do Mercado
Livre do Produtor, bem como dos necessários à coordenação e
ao controle da política de abastecimento.
Art. 3g - Para atender á condição de pagamento antecipado
de 20% (vinte por cento) do valor do refinanciamento, o
Poder Executivo poderá transferir, mediante contrato, os
bens mencionados no artigo anterior para a União, que os
registrará em conta gráfica especifica, na Secretaria do
Tesouro Nacional e. em conjunto com o Estado de Minas
Gerais, promoverá, diretamente ou por meio de entidade à
qual delegar a atribuição, a alienação dos referidos bens.

lg - O produto da venda das ações do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais - CREDIREAL -. autorizada pela Lei ng
11.967. de ig õe novembro de 1995, será também utilizado no
pagamento de que trata o 'caput' deste artigo.

- O Poder Executivo poderá ainda destinar, para o fim
previsto neste artigo. o produto da alienação dos ativos que
remanescerem do encerramento da liquidação da Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA -, de que
trata o art. 11 desta lei.

3g - Se o produto da alienação dos bens referidos nos
arts. 2Q e 3Q for insuficiente para que seja efetuado o
pagamento antecipado de 20% (vinte por cento) do valor do
refinanciamento, o Poder Executivo fica autorizado a alienar
outros ativos imobiliários de propriedade do Estado, desde
que sejam atendidos todos os requisitos constitucionais e
legais pertinentes.

4g - O Poder Executivo poderá ainda utilizar, para a
mesma finalidade prevista no parágrafo anterior, outros
ativos representados por direitos creditõriOs. inclusive
aqueles que detenna contra a União.

SQ - As alienações que vierem a se'- realizadas em
conjunto com a União terão por base laudo técnico de
avaliação, devendo o pr eço mínimo e o modelo de venda ser
estabelecidos de comum acordo entre o Estado e a União.
Art. 4g - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o
terreno com área de 2.286.423m2 (dois milhões duzentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e três metros
quadrados), de propriedade do Estado, situado no município
de Contagem, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Contagem, matricula ng 69,781, a fls. 1 e
verso do livro ng 2. ano 1991, com limites e confrontações
constantes na averbação ng 2 da respectiva matricula, e suas
respectivas benfeitorias.

5 1 Q - Excetuam-se da autorização de que trata o caput"
deste artigo as áreas destinadas ao Mercado Livre do
Produtor, ao seu acesso e á sua área de estacionamento, bem
como as ocu padas pelos órgãos de coordenação e controle da
política de abastecimento.

5 2g - Fica assegurada a participação ce representantes dos
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produtores, por eles eleitos, na gestão do Mercado Livre do
Produtor.

- O produto da venda do imóvel de que trata este
artigo será utilizado no pagamento da parcela de que trata o
caput do art. 2.
Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os
seguintes imóveis, de propriedade do Estado, com suas
resoectivas benfeitorias:

- terreno com área de 501.487m2 (quinhentos e um mil
quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados). situado no
Alto co Cachimbo, no Município de Uberaba. registrado sob o
nQ 13.555, a fls. 193 do livro 3-M. no Cartório do lg Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba;
II - terreno com área de 12.5alcl. (doze virgula cinco

alqueires), situado na Fazenda Cachoeira, no Município de
Mar de Espanha, registrado sob o nQ 5.772, a fls. 72 do
livro 3-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mar de Espanha;
III - terreno com área Ce 28a1q. vinte e oito alqueires).

situado no Municipio de Mar de Espanha, registraco sob o nQ
7.581, a fls. 95 co livro 3-N. no Cartório de Registro cc
Imóveis da Comarca de Mar de Espanha:
IV - terreno com área de 62,92ha (sessenta e dois hectares
e noventa e dois ares) ou 13alq. (treze alqueires)
geométricos, situado no Município de Leopoldina, registrado
sob o ng 5.652, a fls. 1 do Livro 3-C. no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina;
V - terreno com área de 12lha (cento e vinte e um
hectares), situado na Fazenda das Palmeiras, no Município de
Leopoldina, registrado sob o flQ 5.910, a fls. 48 do livro 3-
C. no Cartório de Registro ce Imóveis da Comarca ce
Leopoldina;
V7 - terreno com área de 193.600m2 (cento e noventa e três
mil e seiscentos metros Quadrados). situado no lugar
denominado Onça, na Fazenda do Purys. no Município de
Leopoldina. registrado sob o no 5.653. a fls. 1 co antigo
livro 3-C. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Leopoldina;
VII - terreno com área de 187alq. (cento e oitenta e sete
alqueires), situado no lugar denominado Fazenda dos Gomes e
Minhoca, no Município de Ponte Nova, registrado Sob O n
3.449. a fls. 49 do livro 3-A, no Cartório ce Registro de
Imóveis da Comarca ce Ponte Nova:
VIII - terreno com aproximadamente 22a1q. , (vrite e dois
alqueires), situado no lugar denominado Água ou
Francisco de Souza, no Muricipio de Cataguases. registrado
Sob o no 7.986, a fls. 58v do livro 3-S, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases;
IX - terreno com área de 450alq. (quatrocentos e cinqüenta

alqueires) geométricos, situado na Fazenda Mestre de Campos.
no Município de Teófilo Otóni. registrado Sob O nQ 3.079, ás
fls. 6v e 7 do livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Teófilo Otõni;
X - prédios localizados na Avenida Assis Chateaubriand.
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antiga Avenida Tocantins, ngs 167 e 173, com todas as suas
instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno,
correspondentes ao lote 09 do quarteirão 08 da 14 secção
urbana, com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados),
situado no Município de Belo Horizonte, registrado sob o no
33.994, no livro 2, no Cartório do 4Q Oficio de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte;
XI - lote 11 do quarteirão 08 da 14a secção urbana, com
área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), situado no
Município de Belo Horizonte, registrado sob o ng 33.995, no
livro 2. no Cartório do 4g Oficio de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte;
XII - terreno com 210alq. (duzentos e dez alqueires),
situado no lugar denominado Fazenda da Mata, também
conhecido por Dois Córregos e Terreno do Paiol, no Município
de São Domingos do Prata, registrado sob o ng 532, a fls.
126 do livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Domingos do Prata;
XIII - terreno com área de 2ha (dois hectares), situado no
lugar denominado Taquaralzinno, no Município de Prudente de
Morais. Comarca de Matozinhos, registrado sob o ng 4.416, a
fls. 231 do livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Matozinhos;
XIV - terreno de 1.089ha (mil e oitenta e nove hectares),
situado no Distrito de Canastrão, na Fazenda São Félix, no
Município de São Gonçalo do Abaeté, registrado sob o ng
4.359, a fis. 51 do livro 3-D, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Gotardo;
XV - terreno com área de 254a1q. (duzentos e cinqüenta e
quatro alqueires), no lugar denominado Fazenda Monte Idálio
e outros, situado no Município de Mar de Espanha, registrado
sob o ng 3.988, a fls. 111 do livro 3-C-. no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mar de Espanna;
XVI - imóvel urbano constituído por terreno com área de
13.600m2 (treze mil e seiscentos metros quadrados), situado
no Município de Caeté, registrado sob o no 5.023, a fls. 165
do livro 2-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Caeté;
XVII - terreno com área de 827.320m2 (oitocentos e vinte e
sete mil trezentos e vinte metros quadrados), situado no
lugar denominado Casa Grande, no Município de Caetê.
registrado sob o no 6.551, a fls. 77 do livro 2-Q, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté;
XVIII - terreno com área de 180,28201ha (cento e oitenta
hectares dois mil oitocentos e vinte centiares), situado na
Fazenda da Batalha, no Município de Estrela do Sul,
registrado sob o ng 5.779, no livro 1, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Estrela do Sul
XIX - terreno com área de 6,05ha (seis hectares e cinco
ares), situado no lugar chamado Limas, no Município de
Betim, registrado sob o ng 4.236, a fls. 183 do livro 3-D,
no Cartório de Registro de Imóveis de Betim;
XX - 120 (cento e vinte) lotes com área total de 43.560m2
(quarenta e três mil quinhentos e sessenta metros
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Quadrados), localizados na Vila Padre Eustáquio. no
Murilcipio de Betim, subdivididos em 3 quadras:
a) auadra 38. com 40 (ouarenta) lotes, registrados sob os
nQs 13.672 a 13.711, no livro 2. no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim:
b) quadra 43, com 40 (Quarenta) lotes, registrados sob os

r1QS 13.712 a 13.751, no livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim:
C) quadra 48. com 40 ( quarenta) lotes, registrados sob os
ns 13.752 a 13.791, no livro 2. no Cartório de Registro de
Imoveis da Comarca de Betim;
XXI - terreno com área de 1.983.834m2 (um milhão novecentos
e oitenta e três mil oitocentos e trinta e quatro metros
quadrados), situado no lugar denominado Saco dos Veados, no
Municipio de Sete Lagoas, registrado sob o nQ 1.801, a fls.
337 cio livro 2-C1. no Cartório cie Registro de Imóveis da
Comarca de Sete Lagoas;
XXII - terreno com área de 36.689a (trinta e seis mil
seiscentos e oitenta e nove ares), situado na gleba 3 da
Fazenda da Aliança, no Municipio de Corinto, registrado Sob
o nQ 678, a fls. 177 do livro 2-6. no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Corinto;
XXIII - terreno com área de 9.0750ha (nove hectares e
setecentos e cinqüenta centiares). situado no lugar
denominado Fraga, no Municipio de Caeté. r egistrado sob o ng
10.911, a fls. 64 do livro 3-L. no Cartório de Registro de
Imóveis de Caeté:
XXIV - terreno com área de 50.2150ha (cinquenta hectares
dois mil cento e cinquenta centiares), situado no imóvel
denominado Curral Falso, no Municipio de Itanhandu,
registrado sob o nQ 10.230, a fls. 101 ao livro 3-F, no
Cartório de Registro cie Imóveis da Comarca de Itanhandu.

lq - A alienação dos imóveis de que tratam os incisos ngs
XXI a XXIV fica condicionada á prévia transferência de
propriedade da extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM - para o patrimônio do Estado.
§ 2Q - O produto da venda dos imóveis de que trata este

artigo será utilizado no pagamento da parcela de que trata o
"caput" do art. 2.

3ç - A alienação dos imóveis de que trata este artigo
fica condicionada à preservação das atividades públicas ce
interesse da população neles desenvolvidas no momento da
venda.
Art. 6g - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - FHEMIC - auzonizaca a alienar os seguintes imóveis,
cie sua propriedade, com suas respectivas benfeitorias:

- terreno de 5.059.450m2 (cinco milhões cinquenta e nove
mil Quatrocentos e cinqüenta metros quadrados). Situado no
lugar denominado Limas ou Citrolândia, no Municiqio de
Betin, registrado sob o no 46.483, no livro 2. no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Betim;
II - área de 133,5250ha (cento e trinta e três nectares

cinco mil duzentos e cinqüenta centiares), situado na
Fazenda Lagoa, no lugar denominaco Charqueada, no Municipio
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de Bambuí, registrado sob o ng 3.167--A, no livro 2-1, no
Cartório de Registro de Imóveis de Bambui.

$6 lg - O produto da venda dos imóveis a que se refere este
artigo será utilizado no pagamento da parcela de que trata o
caput do art. 2g, condicionada esta destinação a

manifestação favorável tio Conselho de Administração ou órgão
equivalente da FHEMIG.

2g - A alienação dos imóveis de que trata este artigo
fica condicionada à preservação das atividades públicas de
interesse da população neles desenvolvidas no momento da
venda.
Art. 7g - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO - autorizado a alienar os
seguintes imóveis oe sua propriedade, com suas respectivas
benfeitorias:
1 - terreno com área de 39.735m2 (trinta e nove mil

setecentos e trinta e cinco metros quadrados), situado no
lugar denominado Baru ou Quatro Oitavas, na Rodovia MG-56,
no trecho Ponte Nova-Ouro Preto, no Município de Ponte Nova.
registrado sob o ng 4.534, a fls. 257 do livro 3-Y, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova;
II - três lotes de terreno nps 18, 19 e 20, todos da quadra
15. tendo cada lote a área de 450m2 (quatrocentos e
cinqüenta metros quadrados), perfazendo a área total de
1.350m2 (mil trezentos e cinqüenta metros quadrados),
situado no Município de Montes Claros, registrado sob o ng
7.762, a fls. 149 do Livro 2.2.0, no Cartório do 2g Oficio
do Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros;
III - terreno com área de 1.717m2 (mil setecentos e

dezessete metros quadrados), situado no Município de Ponte
Nova, registrado sob o flQ 35.776, a fls. 106 do livro 3-R,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova,
dividido em duas faixas:
a) faixa de terreno com área de 513m2 (quinhentos e treze
metros quadrados), situada entre as estacas 45 a 52 x 8, do
lado esquerdo da rodovia Ponte Nova-Mariana;
b) faixa de terreno com área de 1.204m2 (mil duzentos e

quatro metros quadrados), situada entre as estacas 34 a 42 x
1, do lado direito da rodovia Ponte Nova-Mariana.

$6 l Q - O produto da venda dos imóveis a que se refere este
artigo será utilizado no pagamento da parcela de que trata o
caput do art. 2g, condicionada esta destinação a
manifestação favorável do Conselho de Administração ou órgão
equivalente do DER-MG.

$6 2g - A alienação dos imóveis de que trata este artigo
fica condicionada ã preservação das atividades públicas de
interesse da população neles desenvolvidas no momento da
venda.
Art. 8g - As alienações dos imóveis rurais ficam
condicionadas á prévia avaliação da sua utilização para a
reforma agrária.
Art. 9g - Se, realizadas as alienações autorizadas nesta
lei, persistir saldo devedor na conta gráfica mencionada no
art. 3g, a parcela do refinanciamento, no valor de 4
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(Quatro) vezes o saldo devedor da referida conta, acrescido
cesse saldo, será reinanciada pelo custo médio de captação
da divida mobiliária interna co Governo Federal.
Art. 10 - F ica o Poder Executivo autorizado a contratar

operação de crédito, mediante a celebração de contratos ce
financiamento com a União e o Banco Central do Brasil. até o
montante de R$2.500.000.000.00 (dois bilhões e quinhentos
milhões de reais), destinado á sub-rogação das obrigações da
MINASCAIXA, em liquidação extrajudicial; à capitalização do
CREDIREAL: ao atendimento dos encargos com os benefícios da
Aposentadoria Móvel Vitalicia - AMV - e das provisões para
créditos de liquidação duvidosa: à assunção e á liquidação
dos débitos da Minas Gerais Participações S.A. - MGI - junto
ao BEMGE e ao CREDIREAL. conforme autorização do Voto ng
029/95 ao CMN, e à capitalização co Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único - Os financiamentos de que trata o "caDut"
deste artigo terão prazo de 30 (trinta) anos, iuros de 6%
a.a. (seis por cento ao ano), correção mensal pelo IOP-DI e
amortização mensal Dela Tabela Price.
Art. 11 - Cessada a liquidação extrajudicial ca MINASCAIXA,
fica o Poder Executivo autorizado a praticar tacos os atos
necessários à realização da liquidação ordinãria, ao seu
encerramento e à extinção da autarquia.
Art. 12 - Após a transformação da liquidação extrajudicial
da MINASCAIXA em liquidação ordinária, o BDMG, devidamente
autorizado pelo Banco Central do Brasil, transferirá para a
massa em liquidação todo o ativo e o passivo resultantes de
operações de crédito que tiver celebrado sob o amparo ao
Voto ng 194/96 do CMN para o ajuste do sistema financeiro
estadual
Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a tomar as
providências necessárias para adaptar a empresa pública BDMG
ás normas Que vierem a ser editadas pelo CMN. aplicáveis às
instituições f

i
nanceiras ce fomento, respeitada sua

personalidade juridica atual e o disposto no art. 61. X. da
Constituição do Estado.
Art. 14 - Para a execução do disposto nesta lei, fica o
Pooer Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar ao
orçamento de 1997, no valor de R$ll.500.000.000.00 (onze
bilhões e quinhentos milhões de reais).
Art. 15 - Para assegurar o Cumprimento das obrigações
decorrentes do refinanciamento de que trata o art. l Q e dos
financiamentos de que trata o art. SQ desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a oferecer em garantia ou
contragarantia os recursos provenientes de receitas próprias
e quotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159. incisos
1, alinea "a". e II, da Constituição Federal.
Art. 16 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
autorizado a contratar com a Financiacora ae Estudos e
Projetos - FINEP - Operação de crédito no valor de
R$8.427.964,50 (Oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil
novecentos e sessenta e ouatro reais e cinqüenta centavos).
destinado a construção ao laboratório central co IMA.
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lg - O prazo da operação, os juros e demais encargos e
condições serão ajustados pelas partes no instrumento
contratual, que será enviado para conhecimento da Assembléia
Legislativa.
§ 2Q - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como

caução para a realização da operação de crédito de que trata
este artigo, recursos provenientes de Quotas do Fundo de
Participação do Estado.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disoosições em contrário, em

especial o art. 3Q da Lei no 12.203. de 17 de junho de 1996.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

José Maria Barros.
* - A tabela do orçamento de 1997, foi publicada na edição

do Diário do Legislativo de 27/12/96.
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ATAS

ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e auinze minutos do da cinco de dezembro de
mi l novecentos e noventa e seis, com pa r ecem ria Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Ajalmar Silva e Almir
Cardoso. membros :a Comissão supracitada. Havendo numero
regimental, o -csidente. Deputado Paulo Piau. declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ájalmar Silva que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por objetivo ouvir os
Srs. Ilidio Inácio Alves. representante da SETASCAD; Alfeu
Silva Mendes, Presidente da OCEMG: Paulo Severino de
Rezende, Presidente da EMATER-MG: João Roberto Pulitti,
Presidente do Conselho de Agropecuária da Associação
Comercial de Minas e Diretor da Federação ca Agricultura ao
Estado de Minas Gerais, que irão discutir o cooperativismo
em Minas Gerais. A Presidência registra também a presença
dos Srs. Marcos Fabri e Roberto Amara], Diretores da EMATER-
MG. e Odair Santos Júnior, Diretor de Educação e Assistência
Técnico-Gerencial ca SUDECOOP-SETASCAD. Passa-se à 1 51 Fase
da Ordem do Dia. A fim de apresentar proposição de sua
autoria, o Deputado Paulo Piau passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Almir Cardoso. Com a palavra, o Deputado Paulo
Piau apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado
à Mesa da Assembléia pedido de 500 exemplares da publicação
resultante do ciclo ce debates sobre agribusiness' para
fins ae d i vulgação desse trabalho junto aos setores atuais.
Apresenta outro requerimento solicitando autorização da Mesa
da Assembléia para que esta Comissão passe a integrar o
Fórum Permanente da Agricultura ao Centro Sul, formado pelas
Comissões Permanentes de Agricultura das Assembléias

2 Legislativas dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Submetidos a votação,
são esses requerimentos aprovados. O Presidente reassume a
direção dos trabalhos e passa a conceder a palavra aos
expositores. A seguir, Deputados e convidados desenvolvem
amplo debate em torno da matéria, conforme consta nas notas
taquigráficas. Nada mais havendo ser tratado, a
Presidência agradece a presença c convidados e dos
Deputados, determina a lavratura oa ata e encerra os
trabalhos.
Sala aas Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - kjalmar Silva - Seoastião Costa.

ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia dezessete de
dezembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputacos Paulo Schettino, Elbe
Brandão e Geraldo Rezende (Substituindo este ao Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança dc PMDB).
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental
o Presidente. Deputado Paulo Schettino, declara aberta a
reunião 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, o Presidente
distribu i à Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei flQS
685, 693, 829. 919 e 1.040/96. Passa-se à 2a Parte da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre matérias sujeitas à deliberação conclusiva do Plenário
da Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez.
ficam aprovados os pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei nps 685, 693, 829, 919 e 1.040/96 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente 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 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão - Ivair

Nogueira

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.726/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do De putado Gil Pereira, o Requerimento ng
1.726/96 propõe o envio de ofícios ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente d
EMATER-MG solicitando a in sta l ação , em caráter de urgência,
de um escritório dessa empresa no Município de Ibiracatu, na
região Norte do Estado.
Após sua publicação em 25/10/96, a matéria, nos termos
regimentais, veio a esta Comissão para deliberação
conclusiva. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
As atividades de assistência técnica e extensão rural são
essenciais para o aumento da produção e da produtividade
agrícolas e para a melhoria das condições de vida no meio
rural. A EMATER-MG, empresa controlada pelo Governo do
Estado e subordinada à Secretaria de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, é a responsável pelo planejamento, pela
coordenação e pela execução dessas ações em Minas Gerais e
atua, nos municípios, mediante convénios com as Prefeituras
Municipais.
A solicitação contida no requerimento em análise é, assim,
bastante louvável. notadamente por se tratar de um município
recém-emancipado. cuja economia se fundamenta basicamente na
agropecuária. Apresentamos, contudo, um Substitutivo
proposição original, para melhor adequá-la á finalidade
pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.726/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.



SUBSTITUTIVO No 1
Dé-se ao Requerimento nQ 1.726/96 a seguinte redação:
"O Deputado que este subscreve requer, nos termos

regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possível, um escritório dessa
empresa no recém-emancipado Município de Santo Antônio do
Retiro.".
Sala das Comissões. 19 de dezemPro de 1996.
OlintoGoinric. relator,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.727/96
Comissão de Agropecuária e Politica Rural

Re ator io
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Requerimento n
1.727/95 tem por objetivo solicitar ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG a instalação, em caráter de urgência, de um
escritório dessa empresa no Município de Glaucilándia.
Após sua publicação em 25/10/96, a matéria, nos termos
regimentais, veio a esta Comissão para deliberação
conclusiva. Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A instalação ae um escritório da EMATER-MG no Municí p io de

Glaucilãnda, objeto do requerimento em análise, é medida
extremamente relevante, uma vez que a economia loca' se
baseia nas atividades agropecuãrias, e a assistência técnica
• a extensão rural são essenciais para o aumento da produção
• da produtividade agricolas, bem como para a meifloria das
condições de vida no meio rural. A citada empresa, todavia,
atua mediante convénios com as Prefeituras Municipais, que
custeiam parte das despesas de manutenção dos serviços.
Deve, pois, haver, primeiramente, manifestação do interesse
do município na instalação.
Apresentamos, assim, um substitutivo á proposição original.
para melhor adequá-la à finalidade pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.727/96 na forma cc Su ps:itutivo nç 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimento n2 1.727/96 a seguinte redação:
"O Deputado cue este subscreve requer, nos termos

regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possível, um escritório dessa
empresa no recém-emancipado Município de Glaucilándia. " -
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Olinto Godinho. relator,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.728/96
Comissão de Agrooecua »'ia e ?oltica Rra'

Re. ato-'c
0 Reque-imentc nç 1 ,728/96, co Deputado Gil Pereira.
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solicita que se enviem ofícios ao Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da EMATER-MG para
que providenciem a instalação de um escritório dessa empresa
no recém-emancipado Município de Guaraciama, na região Norte
de Minas.
Publicada em 25/10/96, vem a matéria a esta Comissão para

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. Cumpre-nos,
portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A assistência técnica e a extensão rural, atividades
desenvolvidas pela EMATER-MG, são fundamentais para o
aumento da produção e da produtividade agrícolas e para a
melhoria das condições de vida no meio rural. A instalação
de um escritório da citada empresa no Município de
Guaraciama, assunto do requerimento em análise, é medida
bastante louvável, visto que a agropecuária é um dos esteios
da economia local, e o município, recém-emancipado, não
dispõe da maioria dos serviços necessários ao seu
desenvolvimento.
Apresentamos, contudo, um substitutivo à proposição

original, para melhor adequá-la ã finalidade pretendida, uma
vez que a solicitação não depende apenas do interesse do
Secretário de Agricultura ou do Presidente da empresa, mas,
principalmente, da manifestação de vontade da Prefeitura
Municipal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 1.728/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimento no 1.728/96 a seguinte redação:
"0 Deputado que este subscreve requer, nos termos

regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a urgência possível, um escritório dessa
empresa no recém-emancipado Município de Guaraciama.".
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Olinto Godinho, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.729/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o requerimento em
epígrafe propõe que seja solicitada ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG a instalação, em caráter de urgência, de um
escritório dessa empresa no Município de Olhos-d'Água.
recém-emancipado.
Após sua publicação, a matéria foi distribuída a esta
Comissão, nos termos regimentais, para deliberação
conclusiva. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
As atividades desenvolvidas pela EMATER-MG são essenciais
para o aumento da produção e da produtividade agrícolas, bem
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como para a melhoria das condições de vida no meio rural. A
instalação de um escritório da empresa num municipio recém-
emancipado como o de Olhos-d'Agua. cuja economia depende
basicamente da agropecuária. é medida Que trará enormes
peneficios para a população local.
A solicitação contida no requerimento em análise é, assim,
bastante justa e merece a aprovação desta Casa.
Apresentamos, contudo, um substitutivo á proposição
original, para melhor adequá-la à finalidade pretendida. uma
vez que a instalação de escritórios da EMATER-MG nos
muniCipioS depende, principalmente, do interesse da
Prefeitura Municipal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação ao Requerimento
nQ 1.729/96 na forma co Substitutivo np . a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimento np 1.729/96 a seguinte redação:
'0 Deputado que este subsCreve requer, nos termos

regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possivel, um escritório dessa
empresa no Municipio de Olhos-d'Água, na região Norte do
Estado.".
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Olinto Godinho, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.730/96
Comissão de Agropecuária e Politica Rural

Relatório
De autoria cio Deputado Gil Pereira, o Requerimento no

1.730/96 tem por objetivo solicitar ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente cia
EMATER-MG a instalação, em caráter de urgência, de um
escritório dessa empresa no municipio recém-emancipado de
Santo Antônio do Retiro.
Após Sua publicação em 25/10/96, a matèria. nos termos
regimentais, veio a esta Comissão para deliberação
conclusiva. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
Ás atividades de assistência técnica e extensão rural são
essenciais para o aumento da produção e da produtividade
agricolas e para a melho r ia cias Condições cie vida no meio
rural .A EMÁTER-MO, empresa controlada pelo Governo co
Estado e subordinada á Secretaria de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, ê a responsável pelo planejamento, pela
coordenação e pela execução dessas ações em Minas Gerais e
atua, nos municipios, mediante convênios com as Prefeituras
Municipais.
A solicitação contida no requerimento em análise è, assim,
bastante justa, notaciamente por se tratar ce um municipio
recém-emancipado, carente de toda es pécie cc serviços.
Apresentamos, contudo, um substitutivo à proposição
original, para melhor adeouá-la á finalidade p"etendida.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 1.730/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimento ng 1.730/96 a seguinte redação:
"O Deputado que este subscreve requer, nos termos

regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possível, um escritório dessa
empresa no recém-emancipado Município de Santo Antônio do
Retiro.".
Sala das Comissões, 19 de dezembro oe 1996.
Olinto Godinho. relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.731/96
Comissão de Agropecuária e Politica Rural

Relatório
o Requerimento ng 1.731/96, do Deputado Gil Pereira, tem
por objetivo solicitar ao Secretário de Agricultura.
Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da EMATER-MG a
instalação, em caráter de urgência, de um escritório dessa
empresa no município recém-emancipado de Luislândia, na
região Norte de Minas.
Após publicação em 25/10/96, a matéria, nos termos
regimentais, veio

 

 a esta Comissão para deliberação
conclusiva. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A assistência técnica e a extensão rural são atividades
essenciais para o aumento da produção e da produtividade
agrícolas e para a melhoria das condições de vida no meio
rural. A EMATER-MG, empresa controlada pelo Governo do
Estado e subordinada á Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, é a responsável pelo planejamento, pela
coordenação e pela execução dessas ações em Minas Gerais e
atua, nos municípios, mediante convênios com as Prefeituras
Municipais.
A instalação de um escritório da aludida empresa no
Município de Luislândia é, portanto, solicitação bastante
justa, notadamente por se tratar de um município recém-
emancipado, carente de toda espécie de serviços.
Apresentamos, contudo,

 

 um substitutivo à proposição
original, para melhor adequá-la á finalidade pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.731/96 na forma do Substitutivo no 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimento ng 1.731/96 a seguinte redação:
'O Deputado que este subscreve requer, nos termos
regimentais, sejam formulados apelos ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMÂTER-MG com vistas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possível, um escritório dessa



empresa no recém-emancipado Mur.icipio de Luislándia.".
Sala das Comissões. 19 ae dezembro de 1996.
OlintoC.odinho, reiaor,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.732/96
Comissão de Agropecuaria e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o requerimento em
análise solicita que se formule apelo ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG para que seja instalado, em caráter de urgência,
um escritório da citada empresa no Município de Patis, na
região Norte de Minas.
Publicada em 25/10/96, a matéria vem agora a esta Comissão

para deliberação conclusiva, nos termos regimentais. Cumpre-
nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A solicitação contida no requerimento em análise é, a nosso
ver, bastante louvável e oportuna. uma vez q ue as atividades
de assistência técnica e extensão rural são fundarnentas
para o aumento ca produção agrícola e cara a melhoria das
condições de vica no meio rural. Isso é verdade ainda maior
em se tratando ce município recém-emancipado, carente de
toda espécie de serviços, e cuja economia se baseia quase
exclusivamente na agropecuária.
Apresentamos, ao final do parecer, um substitutivo á
proposição original, para melhor adequá-la à finalidade
pretendida, visto que a EMATER-MG atua nos municípios, via
de regra, mediante convênio com a Prefeitura Municipal, e a
instalação de escritórios depende, principalmente, do
interesse e da contrapartida local,

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.732/96 na forma do Subsitutivp nQ 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dê-se ao Requerimerto ng .732/96 a seguinte redação:
"O Deputado que este sudscreve reque r , nos termos

regimentais, sejam formulacos apelos ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e ao Presidente da
EMATER-MG com vszas a que envidem esforços para que se
instale, com a máxima urgência possível. um escritório øa
referida empresa no Município de Patis, na região Norte de
Minas.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Olinto Godinho, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.800/96
Comissão ce Aqropecuára e Polit'ca Rural

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o reQuerimento em
análise tem por objetivo solicitar ao Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento a criação oe um banco
de sernentes e insumos no Municipio de P rancisco Sá, na
região Norte do Estado.
Após sua publicação em 14/11/96, a matéria veio a esta
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Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais. Cumpre-nos, assim, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A criação de bancos de sementes e inSumos é prática adotada
pela extensão rural com o objetivo de beneficiar os pequenos
produtores de determinada região, que, de forma associativa.
formam estoques de sementes, corretivos e fertilizantes.
diminuindo os custos de produção. E papel do Estado, por
meio da Secretaria de Agricultura, o apoio e o fomento a
essas iniciativas, particularmente as voltadas para os
pequenos produtores.
Dessa forma, entendemos que o requerimento em tela reveste-
se de grande mérito e merece ser aprovado nesta Casa.

Conclusão
Diante do ex posto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 1.800/96 na forma original.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.805/96
Comissão de Agropecuária e Politica Rural

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o requerimento em
tela propõe que se formule apelo ao Governador do Estado
solicitando a liberação de recursos para a Fundação do
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico da Agropecuária
Norte-Mineira.
Publicada em 14/11/96, vem a matéria a esta Comissão para

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. Cumpre-nos,
portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
Entidade ligada á Sociedade Rural de Montes Claros, a
Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico da
Agropecuária Norte-Mineira tem por objetivo identificar e
difundir tecnologias agricolas apropriacas ás condições do
semi-árido do Norte de Minas. Trata-se, a nosso ver, de
atividade extremamente relevante para o desenvolvimento
socloeconômico dessa região do Estado e. por isso.
merecedora do apoio e øo incentivo governamental, conforme
propõe o requerimento.
Contudo, entendemos ser a Secretaria de Ciência e
Tecnologia a responsável por essa atividade no âmbito do
Poder Executivo, razão pela qual apresentamos um
substitutivo á proposição original.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação 00 Requerimento
nQ 1.805/96 na forma do Substitutivo no l, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
o Deputado que este subscreve requer, nos termos
regimentais, seja enviado oficio ao Secretário de Ciência e
Tecnologia solicitando a liberação de recursos para a
viabilização e o fortalecimento da Fundação de



Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico ca Agropecua'na
Norte-Mineira, ligada á Sociedade Rural de Montes Claros.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.822/96
Comissão de Agropecuaria e Politica Rural

Relatório
O requerimento em análise, de autoria do Deputado Gil
Pereira, solicita ao Secretário de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento providências para a abertura e instalação de
POÇOS tubulares de servidão pública em localidades rurais do
Municipio de Espiriosa, na região Norte de Minas.
Após sua publicação em 15/11/96. a matéria veio a esta
Comissão, nos termos regimentais, para deliberação
conclusiva. Cum pre-nos, assim, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A solicitação contida no recuerimento em teia nos parece
bastante justa, uma vez que a instalação de poços tubulares
numa região semi-árida corno a de Espinosa. cue
frequentemente enfrenta estiagens prolongadas, é medida que
pode minorar os problemas de abastecimento de água da
população. A nosso ver, contudo, o pediao deve ser dirigido
à COPASA-MG-, entidade responsável por essa atividade no
Estado, razão pela qual propomos um substitutivo á
proposição original.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.822/96 na forma do Substitutivo no 1. a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer, na forma regimental.
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG para Que
sejam abertos e instalados poços tubulares de servidão
pública em localidades rurais do Municipio de Espinosa, na
região Norte de Minas.
Sala das Comissões. 19 de dezembro cie 1996.
Elbe Brandão. relatora.

COMUNICAÇÕES DEPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 19/12/96, as seguintes

comunicações:
COMUNICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estaco cc
Minas Gerais:
O Deputado que esta subscreve, tendo sido eleito, no pleito
municipal de 3/10/96, para o mandato de Prefeito de Paracatu
e objetivando assumir a Chef

i
a do Executivo desse rnunicipio

em lQ/1/97. data constitucionalmente designada para a posse,
vem, nos termos reg imentais, manifestar Sua renúncia, a
ocorrer em 3 1 ,' 1 2/96, requerendo de v. Exa. a adoção das
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providências formais cabíveis.
Sala das Reuniões. 18 de dezembro de 1996.
Almir Cardoso
-. Ciente. Publique-se.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, comunica a V. Exa., na forma
regimental, a sua renúncia ao mandato de Deputado Estadual à
13 Legislatura, a partir do dia 31/12/96, considerando que,
eleito Prefeito do Município de Vespasiano, assumirá o cargo
a partir do dia lg/1/97. requerendo sejam tomadas as
providências de praxe e a consequente publicação no órgão
oficial do Estado de Minas Gerais.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Carlos Murta
- Ciente. Publique-se.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que esta subscreve, tendo sido eleito, no pleito
municipal de 3/10/96, para o mandato de Prefeito de
Governador Valadares e objetivando assumir a Chefia do
Executivo desse município em lg/1/97, data
constitucionalmente designada para a posse, vem, nos termos
regimentais, manifestar sua renúncia, a ocorrer em 31/12/96,
requerendo a V. Exa. a adoção das providências formais
cabíveis.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Bonifácio Mourão
- Ciente. Publique-se.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da ÂssemDléa Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que esta subscreve, tenoo sido eleito, no pleito

municipal de 3/10/96, para o mandato de Prefeito de Montes
Claros e objetivando assumir a Chefia do Executivo desse
município em lg/1/97, data constitucionalmente aesignaca
para a posse, vem, nos termos regimentais. manifestar sua
renúncia, a ocorrer em 31/12/96. requerendo de V. Exa. a
adoção das providências formais cabiveis.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Jairo Ataide
- Ciente. Publique-se.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que esta Subscreve, tendo sido eleito, no pleito
municipal de 3/10/96, para o mandato de Prefeito de Sete
Lagoas e objetivando assumir a Chefia do Executivo desse
município em 1/1/97. aata constitucionalmente designada
para a posse, vem, nos termos regimentais, manifestar sua
renúncia, a ocorrer em 31/12/96. recuerendo ae V. Exa. a
adoção das providências formais cabiveis.
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Sala das Reuniões, de ae 1996.
Marcelo Cecé
- Ciente. Publique-se.

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa ao Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que esta subscreve, comunica a V. Exa. , na forma
regimental. a sua renúncia ao mandato de Deputado Estadual à
13 Legislatura, a partir de 31/12/96, considerando que,
eleito Prefeito do Municipio de Fruta] assumirá o cargo a
partir do dia lo/1/97, requerendo sejam tomadas as
providências de praxe e a consequente Publicação no órgão
oficial do Estado de Minas Gerais.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto
- Ciente. PubliQue-se.
- O Sr. Presidente despachou. em 30/ 1 2/96, a seguinte

comunicação:
COMUNICAÇÃO

Belo Horizonte. 27 de cezemoro ae 1996.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa co Estaco de
Minas Gerais:
Estou levando ao conhecimento de V. Exa. que, nesta data,
estou reassumindo minhas funções de Deputado Estadual nesta
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A presente comunicação decorre do ato do Exmo. Sr.
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azerecio, que, em data de
27/12/96. a meu pedido, exonerou-me do honroso cargo de
Secretário de Estado de Assuntos Municipais, conforme
publicação de 28 de dezembro do ano em curso.
Ao encaminhar a V. Exa. a inclusa comunicação, valho-me o:
ensejo para reiterar-lhe as expressões de meu elevado apreço
e distinta consideração.
José Milito
- Ciente. Publique-se.
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