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ATAS

ATA DA 199a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUE -
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões
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COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Wancerley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - António Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da 51veira Júnior - Almir Cardoso - Avaro Antônio



- Anderson Adauto - Anivaido 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 - Durval
Ãngelo - 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 - Jairo Ataide - 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 - Marcelo Gonçalves - Marco
Rêgis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilsor
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a prot eção 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.

1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

restrições.
Correspondência

- O Deputado Rêmolo Aloise. lg-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Wauner Batista Ferreira Macnado, Juiz de Direito,

encaminhando cópia da ata trimestral de inspeção realizada
na cadeia pública de Teôfilo Otôni e solicitando o empenho
desta Casa para solucionar os problemas detectados. (- A

Comissão de Defesa Social.)
Do Sr. Ruy Santos Filho, Presidente do Instituto Manoel
Novaes - IMAN -, solicitando o empenho desta Casa a fim de
que seja cumprido o Compromisso pela Vida do São
Francisco, documento firmado na reunião da SUDENE de
19/5/95. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Rôbison Gonçalves de Castro, Consultor-Geral de
Orçamentos do Senado Federal em exercicio, encaminhando
cópia do projeto de lei complementar sobre orçamentos e
contabilidade pública. (- A Comissão de Fiscalização

Financeira.)
CARTÕES

Do Sr. Rui da Matta Costa, do Municipio de Conquista,
agradecendo os cumprimentos enviados pela Casa, bem como a
remessa de documento, em razão de sua eleição para o cargo



de Prefeito Municipal de Conquista.
Da Sra. Christiane Puliti, Assessora do Governador ao
Estado, agradecendo o convite para o ciclo de debates sobre
organização e funcionarnen'o aos novos municipios.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderey Avila) - 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 1.004/96

Declara de utilidade publica a Casa Espirita do Samaritano,
com sede no Município de Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa

Espirita do Samaritano, com sede no Município de Prata.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 29 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: A Casa Espirita do Samaritano, fundada em
20/2/65, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos,
que tem por finalidade amparar, proteger e zelar pelo bem-
estar moral, espiritual, social e material de pessoas
portadoras de deficiência mental, sem distinção quanto a
raça, condição social, credo político ou religioso.
Desde a sua fundação, há mais de 30 anos, a Casa Espirita
do Samaritano vem prestando relevantes serviços
assistenciais aos deficientes mentais do Município de Prata
e de Outros municípios da região.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública

Possibi l itará o fortalecimento do trabalho que vem sendo
desenvolvido gr aça s à dedicação de seus Diretores e
associados, e consequente melhoria do atendimento aos
deficientes mentais.
Dessa forma, e levando-se em conta as atividaces de
eminente cunho social desenvolvidas pela Casa Espirita ao
Samaritano, solicitamos aos eminentes pares o apoio à nossa
proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.005/96
Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de
Paulo. com sede no Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Turmalina.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 22 de Outubro de 1996.

rÁ



Ermano Batista
Just ifi cação: A obra de São Vicente de Paulo, reconhecida
no mundo inteiro, tem sido apresentada como uma iniciativa
pioneira de assistência social. Portanto, é dispensável
mostrar aos meus pares a justiça da declaração da utilidade
pública da Conferência São Vicente de Paulo de Turmalina.
Além do mais, a localização da entidade em uma das regiões
mais carentes do Estado, quiçá do Brasil, nos leva a
perguntar se este projeto não está atrasado, se já não
deveria estar tramitando há muito mais tempo nesta Casa.
Espero, portanto, que não haja nenhum empecilho a se
transformar esta proposição em lei no menor espaço de tempo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúae e Ação Social, para
de li be r ação , nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.006/96
Dá nova redação ao art. 30 da Lei nQ 11.020. de 8 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre as terras públicas e
devolutas estacuais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O art. 30 da Lei flQ 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 subsequentes à data de 8 de janeiro de 1993, processo
de alienação ou de concessão de terra pública cuja medição e
cuja demarcação tenham sido efetivadas até 7 de janeiro de
1993, ainda que não precedidas de ação discriminatória, para
fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição
do Estado.

lg - A alienação ou a concessão de que trata este artigo
será autorizada quando, pela documentação que instruir o
processo, a terra puder ser considerada presumivelmente
devoluta, observados os limites estabelecidos nesta lei.

2o - O processo de que trata este artigo será instruido,
no minimo, por:

- certidão de nascimento ou, se se tratar de pesEa
juridica, de registro civil ou comercial, acompanhada, neE:e
caso. de cópia do contrato ou do estatuto social
Ii - declaração de concordância com a medição e a

demarcação assinada pelos cortfrontantes, quando não

precedido de ação discriminatória;
III - formulário do cadastro do beneficiário, preenchido e

assinado por este:
IV - documento comprobatório de direito sobre a área e

origem deste direito:
V - certidão de registro da área em nome do beneficiário ou

de seus antecessores;
VI - declaração assinada pelo beneficiário, sob as penas da
lei, de que não é proprietário de mais de 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares);
VII - laudo de identificação fundiária preenchido e
assinado por servidores da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -:
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VIII - planta e memorial descritivo:
IX - parecer da RURALMINAS favorável à alienação ou à

concessão, acompanhado de relatório do processo.
3o - Aos processos em curso aplica-se:

1 - se iniciada a sua tramitação até 11 de outubro de 1988,
• disposto na Lei no 550, de 20 de dezembro de 1949;
II - se iniciada a sua tramitação até 7 de janeiro de 1993,

• disposto na Lei no 9.681, de 12 de outubro de 1988.
III - para a área urbana, se iniciada a sua tramitação até

7 de janeiro de 1993. o disposto na Lei nQ 7.373, de 3 de
outubro de 1978;

4 - Os processos iniciados após 8 de janeiro de 1993
serão instruidos com a documentação exigida no 2g deste
artigo, acrescida de declaração assinada pelo beneficiário,
sob as penas da lei, de que não se encontra em nenhuma das
situações previstas nos incisos 1 a VIII e no 6 lQ do art.
11 desta lei.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data ae sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Clêuber Carneiro
Justificação: De acordo com o "caput' do art. 30 da Lei n
11.020, de 8/1/93. a Assembléia Legislativa receberia, nos
três anos subseqüentes à data de 9 de janeiro de 1993,
processo de alienação ou de concessão de terra pública cuja
medição e cuja demarcação tenham sido efetivadas até 7 de
janeiro de 1993. ainda que não precedidas de ação
discriminatória.
O espírito da lei era o de permitir o prosseguimento da

avaliação dos processos em curso que foram iniciados sob a
égide de outros dispositivos legais que permitiam a
demarcação das terras públicas por provocação individual do
interessado.
Com vistas a evitar óbice à tramitação de inúmeros
processos cujo objeto já foi demarcado por outra via que não
a ação discriminatória e que ainda não foram objeto de
apreciação deste Poder, conforme preceitua o inciso XXXIV do
art. 62 da Constituição do Estado, exsurge a necessidade de
protelar o prazo de recebimento desses processos, o que nos
faz clamar aos nobres colegas que envidem esforços para
aprovar este projeto de lei, evitando assim a
intranqüilidade de famílias ansiosas pela legitimação de
suas posses.
- 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.

REQUERIMENTOS
Ng 1.762/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Guido Marliere, localizada nesta Capital, por seus
19 anos de existência.
Ng 1.763/96, do Deputado Wariderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja



Maçónica Inconfidentes Mineiros, localizada no Município de
Entre-Rios de Minas, por seus sete anos de existência.
NQ 1.764/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Atalaia de Sete Lagoas, localizada no Município de
Sete Lagoas, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.765/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos Anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Liberdade e Fraternidade Pradense, localizada no
Município de Prados, por seus sete anos de existência. (-
Distribuidos à Comissão de Educação.)
NQ 1.766/96, do Deputado Marcos Helênio, solicitando que a
Casa manifeste seu repúdio ao processo de privatização da
Companhia Vale do Ria Doce S.A. (- A Comissão de Política
Energética.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado

Wanderley Avila (2).
COMUNI CAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Romeu Queiroz e Wanderiey Avila e da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 , Dias, Proceder a Estudos
sobre o Processo de Apuração dos índices do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar
os Trabalhos da Comissão Especializada. Criada pela
Secretaria de Estado da Fazenda para Apurar as Variações do
VAF dos Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha,
Referentes ao Período de 1992 a 1995.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa, funcionários desta Casa, quando o Trem Baiano
deixou a estação ferroviária de Montes Claros, no dia
3/9/96, deixou atrás de si um rastro de desolação.
desemprego, ausência de alternativas de transporte.
ampliando a miséria tão visível nas estações em seu trajeto.
Os jornais "Estado de Minas' e 'Hoje em Dia' deram ampla

cobertura ao encerramento das atividades do Trem Baiano, o
trem de passageiros que ligava Montes Claros a Monte Azul,
passando pelos Municípios de Mato Verde, Janaúba. Capitão
Enéas, Catuti, Porteirinha, Pai Pedro e Espinosa.
As matérias trouxeram entrevistas com populares que

dependiam do trem para se locomover: com funcionários da
RFFSA que tinham dez, vinte anos de serviços prestados e que
não têm a menor possibilidade de conseguir outro emprego ou
trabalho similar; com comerciantes, camelôs, vendedores
ambulantes dos mais diversos produtos que perderam a sua
única clientela e, portanto, a maneira de sobreviver. A
ferrovia foi privatizada pensando no bem do Estado, mas a
popul ação carente e sofrida foi esquecida.
Não vou relatar caso a caso, já que o problema atinge

milhares de pessoas. O que pretendo é chamar esta Casa,
através dos Srs. Deputados, para a discussão dO problema.
Afinal, os núcleos populacionais que se formaram ao redor



das estações, hoje, algumas grandes cidades do Norte ce
Minas, se formaram exatamente em função da via férrea.
Ao se privatizar o trecho, através do Consórcio Ferrovia

Centro Atlântico, que recebeu a concessão apenas para operar
com cargas, apesar de se prever no contrato com o Governo
que a Ferrovia Centro Atlântico cederia uma faixa de horário
para a operação do trem de passageiros, não se levaram em
conta as necessidades da população, completamente dependente
do trem para se locomover e para sobreviver.

Para que o trem de passageiros seja reativado, é preciso
Que alguma empresa privada se proponha atuar no segmento se
reportando ao Governo, que dependeria de licitação para dar
andamento ao processo.
Como representante de parcela da população norte-mineira

diretamente atingida com a desativação da linha de trem de
passageiros. é Que dei entrada em requerimento na Comissão
de Administração Pública, solicitando audiência com o
representante do Consôrcio da Ferrovia Centro Atlântica, dos
Prefeitos atuais e Prefeitos eleitos dos rnunicipios
diretamente afetados, em reunião conjunta com as Comissões
de Defesa do Consumidor e de Direitos e Garantias
Fundamentais, na tentativa de se estudar a possibilidade de
se efetivar um consórcio entre municipios e a iniciativa
privada para a manutenção do trem de passageiros, com
viabilidade econômica.
Devido à diversidade das atividades praticadas pela

população para seu sustento e à sua informalidade, é quase
impossivel medir o impacto social que foi causado com o fim
do Trem Baiano, principal meio de transporte em dezenas de
estações espalhadas pelos municipios do Norte de Minas.
Em época de Internet, é dificil mesmo se imaginar q ue, em

localidades como Agreste e Arapuim. se saia de casa de
madrugada, a cavalo ou a pé, para uma viagem de cerca de 5
horas até a primeira parada. Lá. a Internet não chegará tão
cedo, e talvez os filhos desses lugarejos - como bem disse o
Sr. Gaspar Ferreira de Brita, trabalhador rural - as
crianças que vão nascer e podem nunca conhecer uma cidade,
uma escola, por causa da pobreza e da falta de trem. 'vão
morrer no mato, igual bicho' Isso é o que não queremos.
Conto com o apoio desta Casa, dos Srs. Deputados, para a

viabilidade desse projeto. Obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Sras,

Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa,
convidados presentes nas galerias, inicialmente quero
cumprimentar a Deputada Elbe Brandão pelo seu
pronunciamento. Realmente, o Trem Baiano, que foi desativado
com a privatização, com o processo de terceirização da Rede
Ferroviária no Norte de Minas, é. hoje, um dos principais
clamores do povo norte-mineiro. Era um meio de locomoção
barato e. talvez, uma das poucas opções que o norte-mineiro
tinha para poier sair CO5 grotões do Norte de Minas e ir a
Montes Claros cornerciaizar seus produtos.
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Irmanamo-nos com o pronunciamento da Deputada Elbe Brandão
e esperamos que essas novas medidas propostas, que essas
novas ações possam surtir efeitos junto às várias comissões
temáticas desta Casa. Parabéns Elbe.
Sr. Presidente, queremos, nesta tarde, abordar dois

assuntos extremamente importantes para nós. Hoje, pela
manhã, fui procurado, no meu Gabinete, por um grupo de
pessoas acompanhadas por representantes do GAPA. que é o
Grupo de Apoio aos Portadores da AIOS. Esse grupo nos pediu,
como Deputado, médico e Presidente da Comissão de Saúde e
Ação Social desta Casa, que tomássemos algumas iniciativas
para que o Governo do Estado de e a Secretaria da Saúde
pudessem se engajar no movimento, no grande trabalho que
está sendo feito, nos principais Estados brasileiros, de
fornecimento do coquetel de medicamentos e drogas para
combater o vírus da AIDS e a sua expansão.

E sabido, Srs. Deputados, que o nosso Estado é um dos que
têm o maior número de portadores do virus aa AIDS. São
milhares de pessoas, milhares de doentes, milhares de
portadores do vírus da AIDS, que precisam, urgentemente, das
ações e das vistas deste Governo, para que possamos nos
igualar ao grande trabalho que vem sendo feito nos Estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Esse grupo nos pediu que arranjássemos uma forma de

encaminhar alguns doentes para o Estado de São Paulo, que,
recentemente, iniciou uma importante campanha de

fornecimento gratuito do coquetel de medicamentos aos
portadores do vírus da AIDS.

Nós, imediatamente, entramos em contato com a Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo e fomos informados de que o
Governo de São Paulo está prevendo um gasto, para 1997, de
cerca de US$20.000.000,00. com a importação dos medicamentos
e a sua distribuição gratuita, durante todo o ano de 1997.
aos portadores do vírus da AIDS. Haverá uma grande migração
de doentes para o Estado de São Paulo. Mas Minas Gerais não
pode ficar à parte desse grande surto que está acontecendo,
temos a obrigação de assistir os doentes do nosso Estado.

Em 1995, Sr. Presidente, apresentamos um projeto à Casa, o
qual está tramitando nas várias comissões temáticas e
institui a Campanha Estadual de Prevenção da Sindrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das demais doenças
sexualmente transmissiveis. Solicitamos, ainda, algumas
providências nesse sentido. Trata-se de um projeto bem
complexo, que tem merecido o apoio e o aplauso de várias
Casas legislativas, que nos solicitaram sua cópia. Pedimos.
Sr. Presidente, que ele possa ser votado ainda este ano,
tornando-se lei sancionada pelo Governo do Estado. Somente
com uma lei sancionada poderemos incluir recursos, no
orçamento do Estado, para que Minas Gerais preste
assistência aos portadores do vírus da AIOS. Esta Casa não
se encontra omissa, pelo contrário, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais tem um projeto, e tudo faremos
para que ele seja analisado, sancionado ainda neste mês ou,
no mais tardar, no mês de novembro. Esperamos manter amplo
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diálogo com o Sr. Governador e com o Sr. Secretário da
Saúde. antes da data-limite para a fixação de emendas, com o
objetivo de conseguir recursos suficientes para que o Estado
possa adquirir medicamentos e fornecê-los gratuitamente aos
portadores do vírus da AIDS. E a Assembléia saindo na
frente. Esperamos poder tornar realidade esse projeto de
grande responsabilidade para todos nós que temos assento
numa cadeira desta Casa.
O segundo assunto sobre o qual queremos falar, nesta

tarde, refere-se aos municípios recém-emancipados por
intermédio de lei criada e votada por nós, Deputados, e
sancionada por esta Casa, por intermédio do Presidente
Agostinho Patrús, no final de 1995. São 96 municípios. sendo
36 na região Norte de Minas. Queremos, entre outros temas
importantes que nos chamam ã responsabilidade, chamar a
atenção dos senhores para esses municípios, pelos quais
precisamos ter um carinho especial. Refiro-me especialmente
ao setor de saúde. Fizemos uma reunião, no final da semana
passada. em Montes Claros, onde estavam presentes mais de 20
Prefeitos, que assumirão seus cargos a partir de 1i1/97.
Fizemos uma pesquisa de opinião entre os Prefeitos.
solicitando-lhes que assinalassem, em cada distrito recém-
emancipado, suas prioridades. Pedimos que nos apontassem
três itens, e eles foram unânimes, apontando o setor de
saúde pública de cada distrito como problema prioritário.
Pedimos, também, aos Prefeitos aue assinalassem em fichas,
por nós distribuídas. Tudo de que dispunham no setor da
saúde pública, e pudemos constatar que todos, sem exceção,
não possuem a mínima estrutura de saúde pública. E bem
verdade que a Lei Complementar ng 37, que trata da criação
dos municípios, em seu inciso IV, exigia a existência de
posto de saúde, escola pública, etc.
Temos, em mãos, documentos desta Casa, assinados pelas

Diretorias Regionais de Saúde, pelos Prefeitos e
autoridades, relatando que todos eles dispunham ae
estruturas, pelo menos mínimas, para oar inicio ao novo
município. Hoje, a realidade é outra. Já com o direito de se
tornarem municipios, a partir de 1997. temos uma solicitação
urgente de ajuda no sentido de que esta Casa lhes dê a
minima estrutura de saúde pública. Não possuem postos de
saúde nem farmácias básicas. Dos 20 presentes, apenas
possuíam ambulâncias para o transporte de doentes, e eles
nos confessavam que, até o dia 31/12, essas ambulâncias vão
ficar no distrito e que, a partir de lQ/l. os Prefeitos dos
municípios-sede vão recolhê-las. Ou seja. 100% deles não vão
ter a mínima condição de transporte dos doentes dos futuros
municípios para outras regiões.
Queria chamar os Srs. Deputados para um raciocínio. Não

podemos lavar as mãos e dizer que, ao conceder-lhes o
direito de se tornarem municipios, o problema passou para
eles. A nossa situação torna-se muito mais grave Quando
analisamos oue nós votamos a lei e. também, fomos nós que
assinamos o projeto, sancionando e criando os novos
municípios. Temos que encontrar uma fórmula de poder ajudã-
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]os.
Falo em nome dos 36 municipios norte-mineiros, mas, na

verdade, tem mais 60 que precisam de uma análise criteriosa.
Não adianta dizer que o Deputado não pode fazer nada. Temos
o orçamento em mãos. A proposta orçamentária é para ser
analisada, interpretada e modificada de acordo com a vontade
desta Casa. E certo que o orçamento não permite que se faça
uma modificação profunda, mas temos que encarar o setor de
saúde deste Estado com muito mais responsabilidade.
Tenho, em mãos, um estudo comparativo a respeito do

orçamento de 1996 em relação ao de 1997. Tenho a comparação
de vários itens. O da Secretaria da Saúde preocupa-me mais,
pois, em 1996, ela tem, no orçamento vigente. 5,95% do
orçamento, perfazendo um total de R$671.235.000,00. Para
1997, esse item cai para 5,84%, perfazendo um total de
R$816.304.000,00. Temos que dialogar com o Sr. Secretário de
Saúde e com o Sr. Governador para saber o porquê dessa
redução em termos percentuais. Temos que perguntar, porque
vamos ser Questionados e cobrados e, também, por causa de
nossa grande responsabilidade no setor de saúde pública.
Hoje mesmo a Comissão de Saúde recebeu visitantes do Baixo
Jequitinhonha. Estiveram presentes vários médicos e
recebemos a cobrança de recursos para o ano que vem.
Simplesmente, ficamos de braços cruzados, não tendo como
responder e não teremos como responder às futuras
indagações , se não analisarmos o orçamento à luz das
prioridades.
O Vice-Governador do Estado, Walfrido dos Mares Guia,

disse, em alto e bom som, por várias vezes, que a principal
reivindicação do povo mineiro não ê a segurança pública, não
é a educação pública e não é o emprego, mas, sim, a saúde
pública. Não podemos aceitar este dado, sem questionarmos o
Sr. Secretário da Saúde. Vamos convidá-lo para Que venha
expor o seu plano de Governo. Se S. Exa. disser: Deputados,
os recursos que tenho em mãos são suficientes para terminar
e equipar os mais de trezentos hospitais que estão
Inacabados no Estado de Minas Gerais e são suficientes para
atender ao povo dos municipios recém-emancipados, acataremos
as palavras do Sr. Secretário. Mas, se for o contrário. eis
a grande oportunidade que temos em mãos - o orçamento do
Estado - para que possamos analisá-lo, á luz da principal e
primeira reivindicação do povo mineiro, que é ter uma saúde
pública de qualidade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas e público presente, inicialmente
concedo uni aparte ao Lider da bancada, Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Durval Ángelo (Em aparte) - Nossa intervenção.
agora. é em função de estar-me dirigindo à Praça da
Liberdade, ao Palácio da Liberdade, onae pais e mães de
alunos de escolas de Contagem estão-se concentrando para
pedir a inte r vençãc ao Governador no caos administrativo Que
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se instalou no Municipio de Contagem.
Gostaria de dizer também, Sr. Presidente, que estou

apresentando uma denúncia, que está protocolada, contra o
Governador do Estado, Sr. Eduardo Brandão de Azeredo, por
crime ce responsabilidade. Desde o dia 8 de abril, existe um
pedido de intervenção em Contagem, do Tribunal de Justiça, e
o Sr. Governador não cumpriu o que estabelecem o art. 91,
especialmente o inciso VII, e a Lei Federal nQ 1.069. de
1950. Ou seja, o Sr. Governador não cumpriu uma decisão
judicial. Hoje, a solução para a greve de quase 11 mil
servidores públicos de Contagem é a intervenção. Os
servidores não estão em greve reivindicando aumento salarial
nem reposição de perdas, que, até agora. não foram feitas
nestes dois últimos anos. Estão, simplesmente, reivindicando
o pagamento de seus salários. Há servidores com 2 a 4 meses
de atraso de pagamento, uma situação de verdadeira
calamidade. Não podemos permitir que o Governador do Estado
seja conivente com um companheiro de partido, não decretando
a intervenção. Ao entrar em greve, os servidores municipais
de Contagem sabem que, com o ex-Governador como Prefeito,
não vão receber o que lhes é devido. O atual Prefeito já
admitiu que vai deixar para o próximo Prefeito pagar os
meses de novembro, dezembro e o 13Q salário.

Estamos apresentando esse pedido de abertura de processo
por crime de responsabilidade contra o Governador e
solicitamos que esta douta Casa lhe dê acolhida urgente.
Anteriormente, já entraram dois pedidos semelhantes
relativos a Contagem. Anexamos o acórdão do Tribunal de
Justiça, de 14/2/96, como também o comunicado do
Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, de 8/4/96.
No nosso entendimento, esta Casa, que fez e promulgou a
Constituição Estadual, não se pode furtar quando um
Governador não cumpre e não respeita um dispositivo dessa
mesma Constituição.
Quando trazemos aqui, esse problema, não o fazemos somente

como Deputado representante de Contagem, mas também como pai
de alunos da rede municipal, pois meus filhos estudam em
escola pública e, provavelmente, perderão o ano letivo, já
que durante este ano não houve nem mesmo 80 dias letivos
naquela cidade, porque essa já é a quarta greve dos
professores da rede municipal øe Contagem.
Não temos mais esperanças de passar as férias com a

familia, mas não poaemos admitir que nossos filhos percam o
ano letivo por irresponsabilidade do Prefeito, que prefere
pagar empreiteiras, e por irresponsapilidace e omissão do
Governador do Estado, que não quis intervir no problema
porque o Prefeito pertence ao seu partido.
Nobre Deputado Marcos Helênio. agradeço o aparte e peço

licença para me retirar, porque, como pai que sou, vou ficar
junto com os demais pais que estão, neste momento,
concentrados na Praça da Liberdade.

O Deputado Marcos Helênio - A pós a intervenção do Deputado
Durval Angelo, gostariamos de tratar de alguns assuntos.
Primeiramente, gostariarnos de ler uma moção de repúdio que
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acabamos de protocolar, contra a privatização da Vale do Rio
Doce damaneira como está sendo feita.
- Lê requerimento em que pede que este Legislativo

manifeste repúdio contra a privatização da Companhia Vale do
Rio Doce. A justificação é a que se segue.

"Realizando-se em meio a um contexto mais amplo, onde o
Brasil interpreta de maneira servil o papel que lhe reservou
o capitalismo internacional, mediante as receitas de ajuste
econômico impostas pelo FMI, a privatização da Cia. Vale do
Rio Doce é um atentado contra a soberania brasileira e, mais
que isso, é uma violenta lesão ao povo deste Pais, legitimo
dono desse patrimônio que, mais que estatal, deve ser
público.
Cumpre destacar que a venda da Vale consistirá na entrega

do maior patrimônio de recursos naturais do planeta a mãos
preocupadas somente com o vultoso lucro que poderão obter
dessa que é a maior empresa brasileira. Todos viram nos
últimos jornais as recentes descobertas de novas jazidas,
prova do imenso potencial da Vale e razão que nos leva a
tratá-la como bem de valor incalculável e que, por isso
mesmo, jamais deveria ser alienada pelo Governo deste Pais.
São minas de ouro, cobre, manganês, alumínio e ferro, dentre
outros minerais. Só em 1994 seu faturamento bruto foi de
quase R$1.000.000.000,00. Vender a Vale é rasgar o mapa do
Brasil. E a superação dos limites do neoliberalisrno
atingindo um entreguismo riediondo e de conseqüências
irreversiveis, Tudo isso sem que esqueçamos da maneira
nebulosa em que vem-se desenvolvendo esse processo de
desestatização da Vaie. Fosse um governo bem-intencionado,
pelo menos transparência haveria no negócio.
O requerimento ora apresentado reveste-se de suma

importância, na medida em que representa uma posição oficial
do Poder Legislativo mineiro em face de um processo em
curso, cujos efeitos danosos repercutirão seriamente em
Minas Gerais, como no resto do Pais. Cortamos, pois, com sua
pacifica aprovação nesta Casa".
Aproveitando esta moção de repúdio contra a privatização

da Vale, convidamos os colegas Deputados para uma plenária
geral contra tal privatização, que será realizada amanhã, na
UNANIBE, situada á Avenida Amazonas. "A Vale é do tamanho do
Pais, vender a Vale é vender o Brasil". Trata-se, realmente,
oe uma luta de todos os brasileiros.

Na mesma linha de pensamento, gostaríamos de manifestar o
nosso protesto não só contra a forma de privatização da
GASMIG, mas também contra a forma como foi feita a
autorização para a privatizaçãodo CREDIREAL, que doravante
será feita a toque de caixa. E preciso que f açamos uma
discussão, um debate a esse respeito, pois não podemos
continuar subservientes ás imposições que têm sido feitas a
esta Casa. O BEMGE já seria o próximo, pois está
comprometido, por causa caquela carta-compromisso. No caso
de haver o empréstimo, o BEMC-E vai ser privatizado. Queremos
que se promova um debate nesta Casa com a finalidade õe não
entregar de maneira servil aquilo que foi construido com o
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sacrifício da população a empresas que, posteriormente,
adotarão uma política de desmanche.
Também lembramos que ontem conseguimos, através da

compreensão de vários Deputados, independentemente do
partido a que pertencem, rejeitar, na Comissão de
Fiscalização Financeira, uma proposta de reversão de imóveis
na Via Expressa Leste-Oeste. Entretanto, essa proposta ainda
virá a Plenário. Pedimos ao Governador e ao Sr. Secretário
que mandem a esta Casa informações contendo o tamanho da
área remanescente, seu valor, os nomes aos antigos
proprietários e a justificativa para o regime de urgência em
véspera de eleição. Por que devolver uma área extremamente
valorizada, como a da Via Expressa? Entendemos q ue deveremos
estar de posse dessas informações quando da sua votação em
P lenário. Caso contrário, é dever dos Srs. Deputados
rejeitar esse projeto, que pretende devolver essas áreas a
seus antigos proprietários, depois da supervalorização que
sofreu aquela importante via em Belo Horizonte.
Por último, consideramos uma vitória o entendimento para

votar a q uestão da contribuição previdenciária para o
Ministério Público e o Tribunal de Justiça. O Presidente da
Casa e o Líder do Governo assumiram um compromisso, de
acordo com o qual o Governo remeterá à Casa o projeto de
criação do fundo previdericiário. Esse estabelece a formação
de um conselho paritário que permitirá, de fato, o controle
da receita através do fundo previdenciário. E uma forma
clara, transparente. Ai, sim, poderemos votar. Entendemos
também que, constitucionalmente, essa contribuição só poderá
ser descontada através de isonomia entre os Três Poderes.
Não poderá começa r a descontar do Executivo, que já foi
aprovado anteriormente, do Legislativo, e, posteriormente.
vir a descontar do Tribunal de Justiça e do Ministério
Público, Tem de ser na mesma época, ou seja, a partir de
fevereiro de 1996. Queremos a compreensão dos nobres colegas
para que esta Casa continue a votar, de maneira altiva,
independente e sem se submeter a pressão.
O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço ao nobre

Deputado Marcos Helénio a concessão aesse aparte, que tem
por objetivo a qresentar nossa solidariedade com o
requerimento através do qual V. Exa. repudia a privatização
da vale do Rio Doce. Conclamamos esta Casa para que analise
o requerimento de V. Exa. e, por conseguinte. o processo de
privatização da Companhia vale ao Rio Doce, sem o problema
ideológico.
Vamos usar a terminologia tão apreciada pelo grande líder

Leonel Brizola, de que temos que "desideologizar" certos
problemas, e o da Vale do Rio Doce se insere ai.

Temos que entender que, realmente, a CVR[) é um trunfo para
a economia e a soberania deste Pais, e sabemos que, neste
momento, quadros importantes cia Igreja Católica, como o
Arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida, sobrinho do saudoso
Tancredo Neves, e políticos da envergadura moral ce
Aureliano Chaves e seu filho Antônio Aureliano. no Congresso
Nacional e em tantos setores da sociedade, da economia, da
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Igreja, posicionam-se contra a privatização dessa estatal.
Esta augusta Assembléia Legislativa deve raciocinar,

ponderar e se colocar diante deste problema, sem
intrometimento ideológico, mas considerando a soberania,
sim, a soberania deste nosso Pais
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Primeiramente.

quero parabenizá-lo pela sua excelente atuação nesta Casa,
como um Deputado sempre ativo e sério e q ue transmite aquilo
que pensa.
Entretanto, permita-me discordar de V. Exa. e de alguns

defensores a quem respeito e estimo, como o Deputado Marcos
Régis, que defende a manutenção da estatização da CVRD.
Julgo ser necessário fazer uma reflexão séria sobre o

assunto. Imaginem os senhores se a CVRD pagasse imposto como
as empresas privadas. E do conhecimento de todos que o
subsolo pertence à União e que qualquer empresa privada que
extrai minério, do imposto de 80% apenas 1/5 fica com a
empresa. No caso da Vale do Rio do Doce, não fica nem um
centavo com a União, porque, como estatal, ela não paga
impostos. Resultado: é um estado dentro do outro; é um pais
dentro do outro. Não é possivel entrarmos no século XXI
querendo manter estatais, quando há ordem para uma
globalização da economia e do progresso. E necessário que se
faça, ao contrário, uma privatização a toque de caixa. Muito
obrigado.
O Deputado Marcos Helênio - Assim, Sr. Presidente,

agradecemos os apartes, lembrando que não somos contrários a
determinadas privatizações, mas somos contrários á falta de
transparência; só agora dizem que as 300 toneladas dariam
para pagar a divida externa com folga, e. no entanto, não
sanemos se a divida externa diminuiu com as privatizações já
realizadas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Scnet t 1 no.
O Deputado Paulo Schettino* - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, participantes presentes
nas galerias, li com redobrada atenção matéria da maior
relevância contida nas páginas 18 e 19 do jornal "Hoje em
Dia" do último domingo. Com muita competência e propriedade,
o jornalista João Gabriel aborda uma das principais facetas
desse fenômeno que vem preocupando, há muito tempo, a
sociedade brasileira e que, infelizmente, já se faz presente
em Minas Gerais, com toda rudeza, tanto em nossa Capital
como no interior do Estado: a violência.
O título da reportagem, "População Se Arma Contra a

Violência", demonstra claramente a reversão do quadro de
tranqüilidade, que era o apanágio cio povo mineiro, pacato e
ordeiro, e que vem se transmudando em razão da quase
falência a que está sendo conduzida a segurança pública.
o denunciado armamentismo, em boa hora trazido a público

pela imprensa séria do nosso Estado, transmite números
alarmantes: na nossa cidade há armas de fogo em nada menos
que 120 mil casas, o que significa que 20% cia nossa
população está armada. E mais: a cada nora uma arma de fogo
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é registrada na Delegacia de Armas e Munições do DEOESP,

Como o número de armas clandestinas é geralmente maior que
o das registradas, fica evidente Que O Dercentual de pessoas
armadas é bem superior ao noticiado.
Esse Quadro de crescente violência contraposto â

fragilidade dos órgãos de segurança pública e essa nova
realidade da população se armando desordenadamente devem
merecer de todas as pessoas responsáveis de nossa sociedade
e em especial de nós, Deputados, representantes do povo,
profunda reflexão.
Há uma semana, realizei mais um pronunciamento desta

tribuna, o décimo terceiro desde que ingressei nesta Casa.
abordando a absoluta necessidade de se investir em segurança
pública, com toda a presteza, sob pena de acordarmos muito
tarde para a dura realidade com q ue nos defrontamos.
Nessa fala do dia 22 de outubro corrente alertei que 'não

há como fazer vista grossa diante da violência a que
assistimos diuturnamente, num alarmante processo de
crescimento, que os órgãos de segurança não conseguem
acompanhar pelas razões sobejamente conhecidas, a saber:
política salarial execrável, principal responsável pela
falta de motivação dos agentes da segurança pública, com a
conseqüente fuga dos seus profissionais para outras
atividades melhor remuneradas e de menor -isco, tornando o
quadro de servidores dessa área em núrn o absolutamente
insuficiente às suas necessidades mínimas, com sacrifício
redobrado para os que permanecem no exercício de suas
funções. alem de não oferecer atrativos a novas admissões;
falta de investimentos em recursos materiais de toda a
sorte, desde a aquisição de novas viaturas ou da manutenção
e recuperação da frota existente e até mesmo de seu regular
abastecimento, até a carência de armamentos e outros
equipamentos de segurança pessoal.
E a seguir asseverei que lá medida que esse

recrudescimento da violência não encontra a repressão
correspondente e necessária, a marginalidade se acentua e a
tranqüilidade a que a comunidade faz jus passa a correr
riscos iminentes e injustos, pois, afinal. os impostos e as
taxas que ela recolhe deveriam também atender a esse
objetivo social."

Nessas minhas palavras, referi-me, ainda, ás brutalidades
ocorridas no final da semana que antecedera ao meu
pronunciamento, com sete homicídios na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, entre os quais o do motorista de táxi
Júnio Silva Monteiro, que provocou justa revolta de seus
colegas taxistas que, ao conduzirem seu corpo em cortejo
fúnebre, pararam a cidade. Disse, ainda, transcrevendo dados
publicados na imprensa que, no primeiro semestre deste ano,
a nossa população foi vitima de 2.127 assaltos, 1.384 roubos
e 6.424 arrombamentos, além de outros tantos não computados
porque as vitimas não apresentam queixas nem solicitam o
registro de ocorrências policiais.
No final da semana seguinte, ou seja, nos dias 25. 26 e

27. as Policias Civil e Militar, realizando trabalho
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conjunto e bem articulado, se fizeram presentes nas ruas e
reduziram consideravelmente o número de ocorrências
delituosas.
Para tanto, convocaram para reforçar os seus contingentes

os servidores que exercem atividades policiais-

administrativas fundamentais ao bom andamento de seus

serviços.
Foi um esforço digno de elogios, que apresentou resultados

positivos, mas que, a bem da verdade, está fadado a não se
repetir durante longo período, como seria desejável, em
virtude das razões apontadas, dada a indispensabilidade de
funções não operacionais nas instituições citadas.
Pois bem, agora, diante da matéria editada pelo 'Hoje em

Dia", reafirmo que a política de segurança pública não só
está deixando muito a desejar como vem se precipitando por
um caminho extremamente perigoso, ou seja. o Estado descura
de suas obrigações de prover a segurança da população,
obrigando-a a recorrer a empresas privadas nem sempre bem
estruturadas para esse mister ou, o que é pior ainda, e isso
foi denunciado na reportagem que venho mencionando, a armar-
se, ela própria, despreparada para enfrentar uma
criminalidade cada vez mais sofisticada e melhor aparelhada.
As sociólogas que coordenaram o excelente trabalho

jorrialistico concluíram, com justa razão, que o combate à
violência deve ser responsabilidade das autoridades
competentes, visto que é um problema social, que não se
resolve com arma de fogo, e que o fato de o cidadão comum
possuir arma, apesar da pretensa segurança, implicará mais
violência.

Estou de pleno acordo com essas a firmações. Mas para que o
combate à violência se dê por intermédio das autoridades
competentes, no caso, os agentes da segurança pública, civis
e militares, faz-se mister que lhes sejam atribuidos
instrumentos adequados ao exercido dessas incumbências. E,
dos instrumentos adequados, o primeiro e da maior
importáncia, repita-se, é o que se refere a uma política
salarial mais justa e mais digna em contraposição á atual,
perversa e desaleritadora.
Há necessidade sim, e muita, de novas viaturas,

equipamentos de informática mais modernos, armamentos mais
potentes, cursos de reciclagem, visando ao aprimoramento e á
atualização dos policiais, provimento do elevado número de
vagas nas carreiras desses funcionários, que, sem
remuneração digna, não podem reunir condições físicas e
psicológicas para se dedicar ao seu trabalho e, pela mesma
razão, não se pode acreditar na admissão de novos policiais.
Concluindo: cumprimento calorosamente o jornal "Hoje em

Dia", que teve a perspicácia de levantar mais um dos
principais componentes da violência urbana que, sem Sombra
de dúvida, concorrerá para agravá-la ainda mais.
E. valendo-meda oportunidade, quero reiterar o meu

veemente apelo ã sensibilidade dos governantes, para que se
conscientizem da gravidade da situação, adotando as medidas
eficazes e. sobretudo, urgentissimas, em cumdrimento a um
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dos seus deveres impostergáveis: prover a segurança pública
á nossa população.
Estou convencido de que esta é. também, uma aspiração dos

meus ilustres pares nesta Casa.
O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro

Deputado Paulo Schettino, gostaria de cumprimentá-lo pelo
conteúdo de seu pronunciamento e de comentar, rapidamente.
algumas coisas muito importantes que V. Exa. disse. Sobre a
carreira desses profissionais, por exemplo, é inadmissivel
que a sociedade espere que o pessoal da segurança pública
ofereça uma segurança que ele não tem para si nem para sua
familia. O que a Policia Militar e a Policia Civil recebem
como salário deveria ser considerado insalubridade e risco.
Na verdade, não existe uma carreira q ue dignifique o
trabalhador da segurança Pública. Ele não pode fazer um
planejamento de sua vida: começa r no serviço público e,
depois, ter uma aposentadoria digna. isso é muito
importante.
Assim, gostaria de cumprimentá-lo por seu pronunciamento.
Também com relação ás armas, acho Que é necessário um

estudo. E uma hipocrisia do Governo querer fazer o
desarmamento, recebendo imposto das fábricas de armas. E uma
incoerência. E a mesma coisa que acontece com o cigarro: o
Governo faz propaganda contra e recebe imposto das fábricas.
Acho que a questão das armas deveria ser discutida para que
fossem liberadas apenas para uso profissional. A população
que se arma, na verdade, não sabe manejá-la como o bandido.
Por isso, numa disputa, o cidadão comum acaba perdendo sua
vida, além de perder seu bem patrimonial no momento em que é
atacado.
Gostaria ainda de dizer que a violência, a cada dia.

aumenta. Nós, que militamos ria área de direitos humanos.
sentimos que, a cada ano que passa, os crimes cometidos são
mais cruéis. Os crimes de uma década at r ás eram diferentes
dos de hoje. Hoje eles são mais violentos, e a população
está estarrecida, insegura e apavorada. Minas Gerais tem uni
policial para cada 450 habitantes. Se comoararmos esses
números com os de um pais civilizado, veremos q ue é até bom.
A diferença é que a maioria dos policiais de Minas Gerais
não tem condições de exercer sua profissão. Minas Gerais tem
um médico para cada 1.200 pessoas. aproximadamente, e um
policial para cada 450 habitantes. Ainda assim, é pouco. O
que vem funcionando em Minas Gerais, como funciona no
Brasil, é a questão da impunidade. Ninguém cumpre pena e,
quando sai da penitenciária, sai pôs-graduado no crime.
Hoje, se um menino que fuma um 'baseado' vai cumprir pena,
fica ao lado de um bandido condenado a 200 anos. Para
sobreviver dentro do sistema penitenciário, ele acaba tendo
que se pós-graduar no crime.
Gostaria de cumprimentar V. Exa. e dizer da importância de

discutir aqui. também, a questão da revisão cia forma de
pena. Existem penas que podem ser cumoricas por pessoas que
cometeram pequenos crimes, sem que essas oessoas saiam
degeneradas da penitenciária. Parabéns.
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O Deputado Paulo Schettino - Agradeço o aparte do
Deputado João Batista de Oliveira, que só veio trazer mais
esclarecimentos com relação a esse angustiante problema de
violência em Minas Gerais.

* - Sem revisão ao orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson

Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Assisti ontem ao programa

eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Primeiramente, passou o programa do nosso candidato, Dr.
Cêlio de Castro. que iniciou agradecendo o apoio e o voto
consagrador que teve no 1Q turno. Ele se reapresentou à
população de 8H, com aquele jeito simples, próprio do
mineiro que sabe o que quer e onde quer chegar.
Depois, veio o candidato do PSDB, aizenao que o belo-

horizontino só tem dois caminhos no 2g turno. Achei muito
profunda essa sua colocação: ele disse que o Dr. Célio
representa o atraso. Que as alianças do Dr. Célio são
alianças espúrias, porqu nelas está o PMDB de Newton
Cardoso. E essa declaração do Sr. Amilcar é maldosa,
maliciosa e tendenciosa. Gostaria de aproveitar este momento
para solicitar ao Lider do PSDB nesta Casa, ao Líder do
Governo, que lembrassem ao Sr. Amilcar Martins que o PMDB
que apóia o Dr. Célio é o mesmo PMDB que apóia o Governador
do Estado, que é do seu partido. Que o PMDB que apóia o Dr.
Cél io é o mesmo PMDB que apóia o Governo Federal, que é do
PSDB. E o Dr. Amilcar Martins, como ex-Chefe da Casa Civil
do Governador, não deveria ter esquecido desse detalhe.

O PMDB que apóia o Dr. Célio é o mesmo PMDB que já abrigou
a tantos que estão aqui nesta Assembléia. E o PMDB que
abriga tamDém os Deputados Antônio Andrade. Antônio Júlio,
Antônio Roberto, Bonifácio Mourão, Geraldo Rezende, Jorge
Eduardo de Oliveira e José Henrique, que também apóiam o
Governador.

E o PMDB de Zaire Rezende. em Uberlándia. que disputa o 2
turno com o apoio, também, do PSDB.
E o PMDB de Tarcísio Delgado. que também conta com o apoio

do PSDB em Juiz de Fora. E o PMDB de Capinópolis, onde o
PMDB e o PSDB caminharam juntos. Cito essa cidade, mas
poderia citar inúmeras outras onde o PMDB e o PSDB
caminharam juntos neste Estado. E é também o PMDB de Newton
Cardoso. que ganhou do PSDB no lg turno em Contagem, mas que
não é dono do PMDB e nem tem a supremacia dentro do partido.
Qualquer pessoa que conhece, com mais profundidade, a

história atual do nosso partido sabe muito bem que estou
falando a verdade a respeito da pouca influência que o ex-
Governador Newton Cardoso tem dentro do PMDB.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Apenas gostaria de
confirmar o nue V. Exa. está dizendo, porque, em Uberlândia,
estamos tenao o privilégio de ter uma figura, que entendemos
ser um grande expoente da politica nacional, Deputado Zaire
Rezende, encabeçando a nossa chapa, e ele é do PMDB.
Gostaria de ressaltar, ainoa, que o PMDB tem uma tradição
histórica na luta nela redemocratização e é um partido com
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grandes lideranças. E Minas Gerais realmente tem dado grande
contribuição. Tenho a certeza de que, com o apoio a Célio -
que vai ser vencedor -. o PMDB vai dar uma grande
contribuição  para avançar os projetos iniciados na
administração Patrus Ananias.
O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro

Deputado Anderson Adauto, gostaria de concordar com V. Exa.
com relação à história do PMDB que fez a transição, ao PMDB
que conduziu o Pais através de suas grandes lideranças, mas
essa questão das eleições municipais vai ao sabor das
paixões. Como V. Exa. mesmo já disse, o PT se orgulha de
estar coligado com o PMDB de Uberlândia. só que o PMDB de
Uberlândia é o mesmo que dá sustentação. em Brasilia, ao
Fernando Henrique Cardoso, e tem três ministros. Então, fico
pensando é nessa babel politica que se formou, que é o
retrato do quadro partidário brasileiro. Até acho que,
quando o pessoal Que apóia o Célio cie Castro chama o Amilcar
Martins cie neoliberal, se seguirmos os passos cie cada um.
cada um também está dando sustentação ao Fernando Henrique
Cardoso, em Brasilia. Então. acho oue hoje, neste momento,
existem três grupos politiCos: os oportunistas, que tiram
proveito de qualquer situação; os neoliberais; e os
"neocaras-de-pau".
O Deputado Anderson Adauto* - Não posso concordar com

todas as suas palavras, mas o que estou tentando dizer com o
meu discurso é exatamente isso: concordo com a "torre de
Babel', e apenas estou solicitando ao candidato a Prefeito,
pelo PSDB. em Belo Horizonte, que reconheça essa situação
anormal do ponto de vista politico que estamos vivendo hoje
no Pais.
Mas, como eu dizia, O PMDB sempre foi, é. e continuará

sendo essa frente partidária.
E o PMDB que lutou, realmente, pelo estado de direito,

pelas diretas, pela redernocratização.
E o PMDB, apesa r oe todos os seus tropeços, continua

firme, consciente de suas dificuldades, procurando se
reconstruir. E vai se reconstruir.
E nesse processo cie reconstrução ao PMDB, decidimos em

Minas Gerais que seria importante nos unir e fortalecer a
candidatura do Dr. Célio de Castro na Capital cio Estado,
pela sua história, e principalmente, por suas idéias.
E é pela clareza de suas idéias, sobre os grandes temas

nacionais que BH, a capital dos mineiros, vai dar a sua
resposta contra o neoliberalismo desenfreado do PSDB.
E essa defesa clara e transparente que o Dr. Cêlio faz da

indústria nacional para preservar o emprego da valorização
do funcionalismo público das estatais que estão dando certo,

o das suas prioridades sociais juntamente com seu plano de
governo que faz crescer sua candidatura a cada dia que
passa.
E se defender esses principios for atraso, que adjetivo

podemos dar a um partido que não prioriza a saúde, não
prioriza o social, não prioriza a agricultura, não prioriza
a reforma agrária, mas dá dinneiro a rodo para os
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banqueiros, que sempre exploraram o setor produtivo? Que
adjetivo podemos dar ao partido que paralisou o Estado, as
obras e os investimentos públicos? E que para pagar o 13g
tem que vender ações, tem que vender parte do patrimônio
público do Estado. que tem a coragem de iniciar a
privatização de uma empresa que tanto já fez e tanto tem
para fazer ainda pelo desenvolvimento do nosso Estado - que
é a CEMIG? Que adjetivo podemos dar a esse partido que
gastou tanto dinheiro nestas eleições? Eu, particularmente,

desejo que o 2Q turno sirva para esclarecer ainda mais o
eleitor sobre os candidatos e suas respectivas propostas.
Mas todas as vezes que o meu partido, o PMDB, for citado

nesta eleição de forma errônea e maldosa nós viremos aqui na
tribuna e responderemos à altura. Muito obrigado.

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

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira .Júnior - Sr. Presidente.

Srs. Deputados, amigos das galerias que nos visitam hoje.
nada melhor do que um dia após O Outro para ocupar esta
tribuna a fim de defender uma proposta de quem trabalha em
Belo Horizonte.
Falaram de um garoto de aluguel. E. hoje, constatamos que

melhor do que um garoto de aluguel é um velho que também
gosta de cumprir ordens. Quando falo de Belo Horizonte, falo
porque conheço Belo Horizonte. E eu falava, na quinta-feira
passada, e fazia um apelo ao Prefeito de Belo Horizonte para
Que cuidasse mais da nossa Capital, para que olhasse mais a
nossa Belo Horizonte e citei, por exemplo, o problema dos
esgotos entupidos. Antes de co meçarem as chuvas, eu já
preveni, no meu programa de rádio, que esses esgotos
entupidos poderiam causar problemas. Hoje, vejo no jornal
"Estado de Minas" a seguinte manchete: "Começam os estragos.
A chuva de ontem à tarde inundou casas, barracões e deixou
ruas alagadas em várias regiões da cidade." Isso é uma falta
de respeito da Prefeitura de Belo Horizonte, administrada
pelo Sr. Patrus Ananias, para com o povo de Belo Horizonte.
No ano passado, sofremos a mesma coisa. No ano passado,
nessa mesma época, aconteceram inundações. Continuamos a
prevenir que, com as chuvas, teremos áreas de risco rio
Taquaril. Quinta-feira, preveni sobre os esgotos entupidos
e, agora, previno sobre essas áreas de risco. Quero ver no
Programa eleitoral, agora, que promessas irão fazer.
Também trago, hoje, uma certidão negativa para mostrar ao

Deputado Durval Angelo. mas, já que S. Exa. não se encontra
presente, esperarei para fazer a entrega. Essa certidão
mostra que, quando da nossa administração na Câmara
Municipal, os nossos pagamentos eram feitos em dia, e as
nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, ao
contrário da dele, que hoje tem que devolver àquela Casa
Legislativa quase R$150.000,00. E aqui temos ex-Vereadores.
como João Leite, João Batista de Oliveira, Wilson Trôpia e
eu, Vereadores de Belo Horizonte, aue tivemos as nossas
contas aprovadas. Naquele dia, esqueci de falar que o
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Secretário-Geral da Câmara Municipal era o Vereador do PT,
Betinho Duarte.
Assim que puder, entregarei essa certidão ao Deputado

Durval Angelo e entregarei também a notificação. que talvez
S. Exa. tenha se esquecido, pediriao a devolução de
R$150.000.00.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado

Alenca cia Silveira Júnior, quero paracenizá-lo pelo seu
pronunciamento e pela sua demonstração de preocupação com a
Capital do Estado ae Minas Gerais e. sobretudo, com as
chuvas Que vêm por ai. Eu acrescentaria. também, as chuvas
de engano Que podem acontecer com a população. Talvez nossa
cidade venha a experimentar, por falta cia exoeriência de uma
meditação, de uma reflexão mais profunda, uma administração
vindoura que pode ser uma tempestade na nossa cidade. Com
todo respeito que tenho ao candidato Célio de Castro, acho
que, na condição de homem público, como V. Exa. . a função
obriga á transparência, porque, se andarmos na luz, teremos
comunhão uns com os outros. Conhecemos ambos os candidatos.
Conhecemos Amilcar Martins, como V. Exa. conhece, da época
em que a Câmara deu um exemplo de probidade. Para se ter uma
idéia, um Vereador de Belo Horizonte recebia 1/3 do salário
do Vereador de Contagem. Amilcar Martins sempre pautou suas
atitudes pela reflexão, pelo conselho e por sua competência.
Mas o que me leva a ter medo é exatamente o estereótipo:
homens que são mansos no modo de falar e que impressionam,
mas que jogariam uma bomba se preciso fosse; homens que são
contrários ao liberalismo.
Célio de Castro é radicalmente contra o liberalismo,

quando, hoje, a globalização da economia nos impõe como
urgente a privatização. a toque de caixa.
Amilcar é um homem moderno, competente. Não devemos medir

esforços para conscientizar a população de Belo Horizonte de
Que estamos na hora de uma decisão muito importante: ou uma
bênção ou uma maldição para a nossa cidade.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Gostaria de dizer

2 que a questão que se coloca - filosófica, ideológica - é
muito séria. O nosso Estado sempre respondeu, sempre esteve
presente nos grandes momentos da Nação. E muito importante
que a Capital de Minas tenha um Prefeito com o perfil do Dr.
Célio de Castro. exatamente porque ele tem uma posição muito
clara quanto a esses processos acelerados de privatização.
Somos latinos. E próprio do latino ir com tudo numa

o direção e ir com paixão. No meu entendimento, é necessário
fazer privatização, sim, mas não, da forma como S. Exa.

2 colocou anteriormente, acelerada, a to que decaixa. A
entrega do património de todos os brasileiros à iniciativa
privada, para determinado grupo privado, tem Que ser feita
com a maior clareza, calma e paciência, para que não se dê
prejuizo aos cofres públicos. Concordo com S. Exa. quando

2 diz que o perfil do Dr. Célio é conservador para o momento
que estamos vivendo hoje. Mas é muito importante para os
brasileiros ter, na Capital dos mineiros, uma pessoa que,
naqueles momentos mais importantes, lembra e mostra ao
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Brasil que o patrimônio público foi feito á custa de muito
sacrificio, é de todos os brasileiros, e alguém tem de
cuidar dele.

NÓS, do PMDB, acreditamos que serão muito importantes as
posições que o Dr. Cêlio vai assumir quando se discutir a
privatização, por exemplo, da Vale do Rio Doce, para ficar
apenas num exemplo entre muitas privatizações que vão
ocorrer.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Agradeço a bondade
do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Quero dirigir-me aos
Deputados e, especialmente, ao Deputado Anderson Adauto, a
quem tenho profundo respeito pela lisura e honestidade que
tem tido nesta Casa. Parabéns.
Entretanto, com todo o acatamento, permito-me contestá-lo,

na condição de parlamentar que se nivela com S. Exa. . com
muita honra para mim. E uma contradição o PMDB, partido
moderno, querer ter, na Capital do Estado de Minas Gerais,
uma pessoa - com todo o respeito á pessoa de Célio de Castro
- com uma ideologia e um conservadorismo totalmente
ultrapassados. Quando digo 'a toque de caixa', Excelência, é
porque estamos correndo no progresso, e o Brasil está
parado. Temos uma atitude latina, como aquela do nosso
Presidente Getúlio Vargas, que, depois de 15 anos de
ditadura, apelidou de Estado Novo esse periodo. Ficou 15
anos no Estado Novo sem nunca modernizar.
Precisamos entender que, se não tomarmos uma iniciativa

imediata de privatização, o Brasil vai continuar a sofrer,
porque a Vaie do Rio Doce não está pagando imposto. Quero
chamar a atenção, porque é um contra-senso sermos liberais e
a favor de um Prefeito que tem urna mentalidade totalmente
retrograda.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Deputado Alencar

da Silveira Júnior, vai ser só uma frase.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é isso que está dando vida

para nós dentro do PMDB. Estávamos precisando de uma pessoa
com o perfil do Dr. Célio para nos animar, para acreditar
que não é pouco estar na vida pública. Não é verdade que o
Dr. Célio esteja ultrapassado. Todos acham que uma pessoa
100% correta está ultrapassada, pela correção e,
principalmente, pela defesa dos interesses nacionais. Um
defensor intransigente dos interesses nacionais é totalmente
diferente de uma pessoa ultrapassada. Muito obrigado.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Antes de passar a

palavra para o Deputado João Leite, digo que fico feliz.
Quando o Sr. Cêlio de Castro estava com S. 6. 7% das
intenções de votos nas pesquisas, não aoarecia ninguém do
PMDB para defendê-lo. Como agora a coisa virou, e o Sr.
Célio de Castro está aparecendo bem nas pesquisas, o que
aparece de gente falando que é Célio de Castro não é
brincadeira.
Quero deixar um recado para todos os Deputados: a minha

postura, desta tribuna, sempre foi e sempre será a mesma oe
dez anos. Quando fiz o requerimento e consegui que fosse
aprovado nesta Casa o canal 40, foi para que o meu eleitor
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me fiscalizasse. Quando consegui que fosse mudado o
Regimento Interno desta Casa. dando maior abertura aos
debates, foi para Que pudéssemos ter debates mais calorosos.
Quando o negócio está bom, todo mundo é amigo. Completando.
Sr. Presidente, quero lembrar um ditado. Está todo mundo
correndo atrás ao Célio ae Castro. porque ele está bem nas
pesquisas. O Citado diz: Amigos, todos são corno ave de
arribação; se faz tempo bom. eles vêm, se faz tempo mau,
eles vão". MutO otirigado. Sr. Presidente.
O Deputado João Leite (Em aparte) - Obrigado. Sr.

Presidente. Queria aproveitar esse tempo para dizer do
respeito que temos pelo Deputado Anderson Adauto. pelo
próprio PMDB, mas queremos também discordar frontalmente das
opiniões emitidas pelo nobre colega com relação ao PSDB,
especialmente ao Governador Eduardo Azeredo e ao trabalho
que tem empreendido em Minas Gerais. Em Minas, foi feita uma
redistribuição histórica do ICMS. Esses recursos estão
chegando ás Prefeituras, e temos tido a oportunidade de
estar pelo interior, vendo a satisfação das Prefeituras que
têm recebido o recurso. Isso é social-democracia; isso é
poder estar distribuindo com as populações carentes de Minas
Gerais.
Ternos, hoje, na Casa do Professor, um encontro que reine

mais ou menos 100 pessoas e entidades engajadas na questão
da reforma agrária. O Governo de Minas Gerais tem um
Secretário para reforma agrária. Isso é histórico. A
Assembléia Legislativa fez um seminário para discutir as
politicas de reforma agrária. Esse seminário foi elogiado
por todo o Brasil, pelas entidades que estiveram aqui, pelos
Governos Estaduais, pelo Governo Federal. Estamos avançados
nessa questão da reforma agrária em relação ao resto do
País. Por isso, queria discordar. Não creio que isso seja
neoliberalismo. Ao contrário, isso é social-democracia, caro
Deputado Anderson Adauto.
Queria dizer que se o PSDB tem suas dificuldades, nós.

historicamente, temos convivido, também, com as dificuldaces
do PMDB. O Governador Mário Covas herdou São Paulo. o
BÂNESPA e várias instituições de um pais que se chama São
Paulo completamente destruidas por algumas acministrações do
PMDB. Isso não quer dizer que a gente desmereça o PMDB como
um toco, mas é claro que não podemos concordar com aquelas
administrações do PMDB, com a administração do ex-Governador
Newton Cardoso em Minas Gerais.
Estarei lutando pela candidatura de Amilcar Martins em

Belo Horizonte. Fui seu companheiro, quando foi Presidente
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e posso dizer Que se
trata de uma pessoa coerente, um executivo com totais
condições de administrar esta cidade q ue amo.
Aqui nasci e recebi a minha votação para Vereador Cesta

cidade; recebi a minha votação para Deputado Estadual aqui.
em Belo Horizonte, uma votação significativa. Por isso, Sr.
Presidente, agradecendo a sua ajuda para que eu pudesse dar
aqui, também, a minha contribuição, quero dizer do Sonho de
que possamos ter em Belo Horizonte também alguém do PSDB
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governando, porque isso, sem dúvida, trará para a minha
cidade um beneficio muito grande, como o Governador Eduardo
Azeredo tem trazido para o nosso Estaco. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, com relação às palavras do Deputado João
Leite, gostaria ce dizer que, depois das eleições, não só o
Deputado João Leite, mas todos os Deputados que apóiam o
Governo precisam tentar criar aqui dentro condição para que
cada um possa ocupar a tribuna e o microfone de apartes para
fazer a defesa do Governador, exatamente porque pretendo
apresentar um requerimento a fim de que cada secretaria
possa dizer o que fez nesses dois anos. E a contribuição que
quero dar, como Deputado independente nesta Casa, que, em
determinados momentos. apóia o Governo e, em outros, não o
acompanha. Será a contribuição que darei ao Governo, para
que todos possamos tomar ciência, a partir das respostas ao
meu requerimento, sobre o que foi feito em cada secretaria,
fazer uma avaliação do que foi feito até agora, para
sentirmos se está compensando ou não, se estamos cumprindo
tudo o que imaginávamos fazer no processo eleitoral
principalmente quando resolvemos participar da vida pública.
Acredito que, depois do 2g turno, teremos condições de
discutir todos esses feitos.
Ao Deputado Alencar da Silveira Júnior gostaria, em

primeiro lugar, de pedir desculpas pela forma, até um pouco
grosseira, com a qual me dirigi a ele no meu pronunciamento
ca última semana. Acho que exagerei um pouco, nobre
Deputado, e quero aqui, de público, pedir desculpas pelo
exagero da exposição. Mas gostaria também de dizer que nada
melhor do que a história para julgar as nossas atitudes. Na
verdade, estou aqui hoje fazendo a defesa do Dr. Cêlio de
Castro, porque estava no interior, como a maioria dos
Deputados, fazendo campanha para os nossos companheiros em
nossas bases. Mas se qualquer um dos companheiros quiser
rever aquele momento onde se decidiu o apoio, para ver de
que lado o PMDB caminharia, a minha posição foi pública e,
inclusive, divulgada pelos jornais. Fujo único Deputado
Estadual a defender que o PMDB deveria caminhar em Belo
Horizonte não com uma candidatura próoria, mas deveria
apoiar o Dr. Célio.

Faço questão de trazer as noticias que foram publicadas
naquele momento, para mostrar aos senhores que a defesa que
faço aqui hoje é o meu papel como Secretário-Geral do PMDB.
Não pude fazê-lo antes - e a maioria dos Deputados não pôde
estar presente aqui, discutindo a eleição ca Capital -
porque cada um de nós estava ocupado em suas respectivas
bases. Mas a posição que assumo hoje em defesa do Or. Célio
é a mesma que assumi naquele momento em que ele não era nem
candidato ainda, e nem tinha condições de saber quantos
pontos obteria nas pesquisas. Mas fui o único Deputado que
defendeu, dentro do PMDB e de público, pela imprensa, a
necessidade de o partido se unir ao Dr. Célio para que
pudéssemos ganhar as eleições. E me parece que, naquele
momento, eu estava certo na defesa que fiz, dentro do PMDB e
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através da imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotada a
hora destinada á l Parte, a Presidência passa á 2a Parte da
reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

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

comu ni cações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Romeu Queiroz - comemoração dos 60 anos de casamento do ex-
Deputado João Bel lo de Oliveira Filho e D. Zenith Quintão de
Oliveira, comemorados em 30/9/96, em Carangola; e Wanderley
Ávila - falecimento do Sr. Marco Túlio Oliveira de Almeida,
em Bonfiriópolis (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,
Proceder a Estudos sobre o Processo de Apuração dos índices
do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos Municípios de Minas
Gerais e Acompanhar os Trabalhos da Comissão Especializada,
Criada pela Secretaria de Estado da Fazenda para Apurar as
Variações do VAF dos Municípios de Contagem, Congonhas e
Varginha, Referentes ao Período de 1992 a 1995 - informa o
término de seus trabalhos e encaminha relatório final
(Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório final é o seguinte:
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120

DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS
ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE
MINAS GERAIS E APURAR AS VARIAÇÕES NO VAF DOS MUNICÍPIOS DE

CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA
Relatório

- Objetivos
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, constituída a
requerimento de 1/3 de seus membros, publicado em 29/2/96, e
tendo como primeiro signatário o Deputado Gilmar Machado,
tem por objetivo proceder, rio prazo de 120 dias, a estudos
sobre o processo de apuração dos índices do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - dos municípios de Minas Gerais e apurar as
possíveis irregularidades relativas ao VAF dos Municípios de
Contagem, Congonhas e Varginha. No curso dos trabalhos,
deliberou-se que a apuração se estendesse também ao
Município de Betim.
II - Constituição
A Comissão teve a seguinte Constituição:
Membros efetivos: Geraldo Rezende - PMDB (Presidente),
Arnaldo Penria - PSDB (Vice-Presidente), Carlos Pimenta - PL
(relator), Gilmar Machado - PT. Alberto Pinto Coelho - PPB,
Paulo Piau - PFL, Ivair Nogueira - PDT; membros suplentes:
José Henrique - PMDB, José Maria Barros - PSDB, Ronaldo
Vasconcel los - PL, Durval Angelo - PT, Dimas Rodrigues -
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PPB, Leonidio Bouças PFL, Alencar da Silveira Júnior -
PDT.
III - Desenvolvimento dos trabalhos
A) Depoimentos
Instalada a Comissão, foram intimadas a prestar depoimento

as seguintes pessoas, nesta ordem cronológica: 20/3/96:
Carlos Augusto de Miranda Machado, Presidente Ia Comissão de
Sindicância da Secretaria de Estado da Fazenda instaurada
para apurar irregularidades administrativas relacionadas ao
VAF: 3/4/96: Maria Helena Leal Castro, Secretária Municipal
da Fazenda de Juiz de Fora. Antônio Luiz Bernardes.
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria
de Estado da Fazenda e ex-Secretário Municipal da Fazenda de
Contagem, José Donizete Martins, fiscal de tributos do
Município de Betim; 17/4/96: Angelo Eduardo Pignataro,
Secretário Municipal da Fazenda de Congonhas. Marcos António
de Sousa, Secretário Municipal da Fazenda de Contagem, Edgar
Ximenes Machado, Secretário Municipal da Fazenda de
Varginha: 24/4/96: Marcos Letayf Macedo. Diretor da empresa
Tema Consultoria Econômica e Financeira Ltda. ; 8/5/96:
Aloisio Hugo Guimarães, ex-Coordenador de Assuntos
Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda; 15/5/96: Renê
de Oliveira, ex-Diretor da Receita Estadual: 29/5/96: João
Heraldo Lima. Secretário de Estado da Fazenda.
Foram cancelados OS depoimentos do Prefeito Municipal de
Congonhas, Guálter Monteiro, do Secretário Municipal de
Planejamento de Congonhas. Edson Marcossi, e do Secretário
Municipal da Fazenda de Betim. Milton Tavares Campos.
Apesar de intimado para prestar depoimento na reunião do
dia 22/5/96. o Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e
Castro. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, não
compareceu.
A CPI realizou visitas ás administrações fazendãrias e a
empresas situadas em Contagem, Congonhas. Varginha e Betim.
levantando dados em livros contábeis e na documentação
fiscal de contribuintes que declaram o VAF.
B) Documentação
A Comissão recebeu farta documentação, catalogada em
diversas pastas, contendo cerca de 9 mil folhas, devendo ser
mencionados, por serem os q ue mais interessam, os documentos
procedentes das seguintes fontes:

- Secretaria de Estado da Fazenda
- relação dos 10 maiores Valores Adicionados Fiscais - VAF5
- das 25 cidades-pólo do Estado, relativos aos 5 últimos
exercícios financeiros;
- arquivos magnéticos contendo as declarações do VAF de
todas as empresas do Municipio de Contagem. relativas ao
período de janeiro de 1989 a março de 1996, com
identificação de razão social, inscrição estadual, valores
de estoques inicial e final;
- cópias de Declarações Anuais de Movimentação Econômica e
Financeira - DAMEF5 - e formulários do VAF A-Anexo 1 das
empresas de Congonhas e Varginrla que apresentaram os 10
maiores VAFS no peri000 de janeiro de 1992 a março de 1995;
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- cópia do processo de comissão de sindicância instaurada
para apurar irregularidades na gestão do Sr. Aloisio Hugo
Guimarães na Coordenadoria de Assuntos Municipais:
- cópia dos relatórios do grupo de trabalho do VAF relativo

ao exercício de 1993;
- cópia dos relatórios do Grupo de Trabalho - GT - VAF
referente ao exercício de 1995;

cópias das DAMEFs adulteradas, mencionadas nas fls. 11 a
120 do processo da comissão de Sindicância;
- cópias dos formulários Anexo 1-VAF A das empresas FIAT e
PETROBRAS, com sede em Betim, relativos ao exercício de
1995;
- relação dos créditos externos destinados aos Municípios

de Congonhas. Contagem e Varginha no período de 1992 a 1994;
2 - TELEMIG
- cópia de relação das ligações interurbanas realizadas

pela empresa Tema Consultoria Econômica e Financeira Ltda.
além das realizadas por seus sócios-oroorietârios Marcos
Letayf Macedo e Katarina Andrade Amaral Mota. no periodo oe
janeiro de 1989 a março de 1996;
- có

p
ia de relação oas ligações locais e interurbanas

realizadas pela empresa H.G. Consultoria Ltaa., além das
realizadas por seus sócios-proprietários Aloizio Hugo
Guimarães, Lázaro Hugo Guimarães e Martha Costa Boaventura.
no período de janeiro de 1989 a março de 1996.
IV - Considerações sobre a apuração do VAF
Antes de relacionar as irregularidades constatadas pela
CPI, é oportuno tecer algumas cons ider ações sobre a
legislação e a metodologia de apuração do VAF.
D art. 158. IV e parágrafo único, e o art. 161. 1 e III. da
Constituição Federal estabelecem as parcelas do ICMS
pertencentes aos municipios e os r espectivos critérios de
repasse, sendo no mínimo 75% distribuidos na proporção 00
VAF. O art. 161 determina ainda a competência para sua
definição mediante lei complementar.
A Lei Complementar Federal ng 63, de 1990. define o VAF, as

operações e as prestações a serem computadas para efeito de
cálculo, os critérios e os prazos para crédito cas parcelas.
O Decreto Estadual nQ 32.771,	de 1991, define,
detalhadamente, as operações e as prestações a serem
computadas para efeito de cálculo, inclusive as imunes, as
relativas à produção de minerais, à geração ae energia, a
transportadoras e outros casos especiais em razão de regimes
de tributação específicos.
As resoluções da Secretaria da Fazenda, editadas
normalmente ao final de cada exercício financeiro,
disciplinam o processo de coleta de dados para apuração do
VAF, tomando-se por base os dados dos dois anos civis
imediatamente anteriores, ou seja. o indice do VAF atribuído
aos municipios mineiros no exercício de 1996 refere-se á
apuração relativa aos exercicios de 1993 e 1994,
determinando-se a média desses indices.
Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução ng 2.638. ee
10/3/95. oue trouxe como principal inovação a não-
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consideração, para fins de apuração do VAF, dos estoques e
da parcela do IPI, quando não integrarem a base de cálculo
do ICMS.
Além de decretos e resoluções, a Secretaria da Fazenda
baixa instruções normativas para definir o preenchimento dos
formulários informativos, tanto pelos contribuintes quanto
pelas próprias repartições fazendárias
A Resolução ng 2.762, de 29/12/95. que divulgou os valores
adicionados e fixou os índices de participação dos
municípios na parcela do ICMS que lhes pertence no exercício
de 1996. estabelece, em seu art. 2Q, que a inexatidão de
informações ou a declaração de dados em desacordo com as
normas regulamentares pertinentes, bem como a omissão quanto
ao cômputo de dados e informações na fase de apuração,
poderão ser, excepcionalmente, sanados com a inclusão ou a
exclusão dos valores, o que será efetivado após despacho
autorizativo do Diretor da Superintendência da Receita
Estadual, à vista de proposição fundamentada da área de
assuntos municipais.
A expressa ressalva, na resolução, quanto aos indices de
1996 é necessária, a fim de eliminar a possibilidade de se
repetir o caso do VAF de Ibiá, por exemplo, em que foi
questionada a declaração da empresa Nestlé. de 1991, e,
mesmo sendo o recurso do município considerado, a principio,
intempestivo, foi provido pela Secretaria da Fazenda, por
determinação superior, tendo Sido computados, em favor do
município 0,027%, o que levou ã fixação cio VAF de 93 para
Ibiá em 0.312617%.
E condenável ainda a situação, apurada pela CPI. cie que, em
relação ao VAF do ano-base de 1993, cerca de 4 mil
declarações de contribuintes apresentaram problemas,
sobretudo em relação ã falta de conversão da moeda. Ainda
assim, em 31/12/94, foi publicada a resolução com os índices
de participação dos municípios para 1995. referente á média
dos índices de 1992 e 1993. Esse fato, por si só, leva a
CPI, antes mesmo de adentrar nas peculiaridades e nas
ocorrências constatadas em relação ao VAF cie Contagem.
Congonhas. Varginha e Betim, a recomendar a urgente revisão
do VAF de 1993, declarado em 1994, haja vista que os valores
indevidos computados para determinados municípios têm
reflexos negativos sobre todos os municípios mineiros.
No inicio do processo, os contribuintes entregam as
informações nas administrações fazendãrias, que efetuam as
conferências preliminares, remetendo-as ás inspetorias
regionais, que, em seguida, as repassam para a área de
assuntos municipais da Secretaria da Fazenda.
Toda a documentação é encaminhada à PRODEMGE para a

d igi tação dos dados, sendo, em seguida. emitidos os
relatórios de apuração e os índices provisórios. Que são
publicados. A partir dai, passa a correr prazo de 30 dias
para que qualquer município ou associação cie municípios
apresente recurso ou impugnação.
Decididos os recursos ou corrigidas de oficio as
irregularidades, é publicada resolução que fixa os índices
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definitivos, segundo os quais cada município receberá a
parcela que lhe pertence do produto de arrecadação do ICMS.
As Prefeituras Municipais, na forma prevista no art. 3Q,
5g, da Lei Complementar ng 63, de 1990, têm livre acesso as
informações e aos documentos utilizados pelo Estado no
cálculo do VAF. sendo certo que o volume de documentos
manipulados pela Secretaria da Fazenda é expressivo,
abrangendo cerca de 400 mil declarações oe contribuintes que
informam o VAF.
Os modelos dos formulários utilizados para preenchimento
das informações econômico-fiscais variam de acordo com o
regime de recolhimento do imposto (débito-crédito.
estimativa, microempresa, empresa de pecueno porte, produtor
rural )
A DAMEF foi instituída em 1993, conferindo maior controle

dos dados e melhor operacional idade ao sistema, embora ainda
seja preciso adotar outras medidas mais eficazes, conforme
recomendado no final deste relatório.
O formulário DAMEF - Anexo 1 - VAF A é preenchido em três

vias, permanecendo a primeira via na repartição fazendánia,
a segunda na Prefeitura e a terceira com o contribuinte
emitente.
Os produtores rurais declaram no formulário VAF B.
O VAF é definido pela Lei Complementar nQ 63. de 1990, como
o valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, deduzido o valor das mercadorias
entradas, em cada ano civil, sendo certo que, para efeito do
cálculo do VAF, serão computadas operações e prestações que
constituam fato gerador do ICMS, além das exportações de
produtos industrializados, das remessas interestaduais de
petróleo e seus derivados e da circulação de livros
jornais e periódicos, estas imunes.
Importa salientar que o excessivo número de diplomas legais
se transforma numa verdadeira algaravia, exigindo
acompanhamento diário das publicações oficiais, em face de
mudanças constantes na legislação, hoje apresentando, além
das normas da legislação complementar federal, nada menos
que mil artigos do Regulamento do ICMS. além de cerca de 700
convênios interestaduais celebrados no âmbito oo Conselho
Nacional oe Política Fazendária - CONFÁZ -, instituindo e
regulamentando diversos benefícios fiscais: diferimento,
redução de base de cálculo, substituição tributãrta, não-
incidência, isenção, crédito presumido, etc.
Para se ter uma visão global do VAF. tomando-se por base
receita global do ICMS em Minas Gerais estimada em
R$400.000.000.00 e considerando que desse montante. 25% ou
R$100.000000.00 são destinados aos municípios por
determinação constitucional, cada 1 ponto percentual de
índice de VAF corresponde, então, a cerca de R$1.000.000.00.
Atualmente, apenas 8 municípios mineiros possuem índice oe

VAF igual ou superior a 2%: Belo Horizonte. Betim, Contagem.
Uberlândia, Ipatinga, Uberaba. Juiz de Fora e Itabira.
Em Contagem, por exemplo, 70% da receita é proveniente do

VAF. dai porque de cada R$100.00 pelo menos R$70,00 provém
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do VAF-ICMS.
Em Betim, os contribuintes FIAT e PETROBRAS representam
cerca de 68% da composição do índice do VAF atribuído ao
município.
Como o VAF de 1995 ainda não contribuiu para determinar os
índices definitivos, para fins de rateio para os municipios,
do montante total da parcela do ICMS que lhes é devida, o
que se dará apenas a partir de 1997, em face de a apuração
abranger os dois anos civis imediatamente anteriores, a CPI
direcionou-se com maior preocupação para os índices do VAF
dos exercicios de 1993 e 1994. que ajudam a compor o índice
atribuído aos municípios mineiros para o presente exercido
de 1996, devendo ser registrado que o Grupo de Trabalho - GT
VAF - da Secretaria da Fazenda, em relação ao índice de
1994, constatou diversas irregularidades, sobretudo em
Contagem, de cujas DAMEFs e Anexos 1 - VAF A foram
expurgados valores indevidamente declarados
Ocorre que o trabalho foi por amostragem, em face das
dificuldades operacionais, razão pela qual, de um universo
de cerca de 47 mil declarações de contribuintes que, em
tese. apresentaram crescimento acima de 25 vezes, média
histórica de crescimento do VAF. o Grupo de Trabalho do VAF
- GT-VAF 94 - analisou cerca de 4 mil declarações.
Pode-se afirmar que um universo de 2 mil maiores
contribuintes do Estado são responsáveis pela formação de
85% do montante total do VAF de Minas Gerais.
Vê-se, portanto, que, em face do volume excessivo de
documentos, torna-se praticamente impossível sanear tudo ou
atingir 100% de correção nos dados, pelo que a CPI procurou
concentrar o trabalho nas declarações apresentadas pelo
contribuinte relativas ao ano-base 1993.
A CPI constatou situações que demonstram a fragilidade do
sistema de apuração do VAF. embora reconheça que a
instituição da DAMEF já foi um grande avanço. No entanto, a
operacionalidade do sistema esbarra em pontos vulneráveis, a
seguir resumidos:
- deficiência de pessoal com formação profissional adequada

para atuar especificamente no processo de coleta de dados,
informações e medidas de fiscalização;
- espaço físico e instalações deficientes em grande parte
das administrações fazendárias, inspetorias e
superintendências regionais:
- arquivo central, situado na Rua Corumbá, nQ 150, no
Bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, em péssimo estado.
encontranoo-se os documentos mal acondicionados e em local
insalubre, que não oferece nenhuma segurança. Observou-se
que a documentação de todas as superintendências regionais e
administrações fazendárias não permanecem arquivadas nas
respectivas sedes regionais, mas são remetidas para a
Secretaria da Fazenda, em Belo Horizonte;
- ausência de equipamentos - computadores, calculadoras,
terminais telefônicos, fax, xérox, etc. - nas sedes das
administrações fazendárias:
- liberalidade, que permitia aos contribuintes entregarem
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suas declarações diretamente nas Prefeituras Municipais, bem
como atalhos' trilhados por alguns contribuintes, que
entregaram as informações diretamente na Área de Assuntos
Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda, às vezes apôs
ter expirado o prazo legal.
V - Das irregularidades constatadas
As alterações constantes na legislação estadual,
notadamente na Lei nQ 6.763, de 1975, no regulamento do
ICMS, nos convénios do CONFAZ, nos decretos, nas resoluções
e nas instruções normativas da Secretaria da Fazenda, e até
mesmo a necessidade de interpretação das normas e dos
procedimentos fiscais e tributários relacionados ao ICMS,
registrando-se as consultas á Diretoria de Legislação
Tributária - DLT - da Secretaria de Estado da Fazenda, não
raro provocam confusão e até mesmo erros de interpretação
que comprometem o preenchimento dos formulários DAMEF-Anexo
1-VAF A pelos contribuintes.
Assim, é preciso perquirir, no momento do exame das

dec l a r ações prestadas pelo contribuinte e de
responsabilidade dos contadores, o que é resultante de
equivocada interpretação da legislação, erros ou inexatidões
materiais, e o que constitui efetivamente fraude ou intenção
dolosa.
E óbvio que às vezes o exame completo para se constatar

materialidade e autoria de adulterações necessita de perícia
grafotécnica ou exame datiloscópico, que são da alçada de
órgão especializado da Secretaria da Segurança Pública, a
depender de instauração de competente inquérito policial.
Tais providências fogem ao âmbito de atuação da CPI, muito
embora esta venha recomendar medidas cabiveis nas conclusões
deste relatório.
No trabalho de investigação realizado, inúmeras vezes
deparamos com problemas de preenchimento de declarações
resultantes de errônea interpretação da legislação ou até
mesmo de desconhecimento de alterações constantes nos
diplomas legais que regem a metodologia de apuração do VAF.
Por outro lado, por meio do trabalho de investigação junto

aos contribuintes de Contagem, Congonhas, Varginha e Betim,
na impossibilidade de investigar todos os 756 municípios de
Minas Gerais que informam o VAF, a CPI pôde constatar,
conforme adiante se demonstrará, que em determinado período
de apuração do VAF foi desvendada, em algumas cidades,
tipologia de fraudes e irregularidades, enquanto em outras
constataram-se erros materiais e até mesmo oscilações
bruscas nos índices de um exercício para outro em função de
mudanças na legislação.
1 - Varginha
VAF de 1993: 1,8196145;
VAF de 1994: 2.971886:
VAF de 1995: 0.667343.
Basicamente, duas situações explicam as oscilações bruscas
do VAF de Varginha de um exercício para Outro, ora
resultando em aumento, ora em queda:
a) Eliminação dos estoques:
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A Resolução nQ 2.638, de 1995. da Secretaria da Fazenda,
retirou os estoques para efeito de apuração do valor
adicionado, sob o argumento de que os estoques não se
incluem entre as operações ou as prestações que constituem
fato gerador de TCMS.
Segundo explicações da Secretaria de Estado da Fazenda, a
partir de conclusões dos Grupos de Trabalho - GT/VAF - de
1993 e 1994, com a fórmula de apuração anterior â resolução.
ou seja, considerando-se a agregação dos valores dos
estoques, facilmente poderia haver manipulação, bastando que
as empresas retraíssem o valor das saidas, ficticiamente, e
majorassem o valor do estoque final.
Tal artificio visaria a não ultrapassar o limite da receita
bruta anual, no caso das microempresas, ou a recolher menos
ICMS, no caso dos demais contribuintes.
Com a edição da resolução de 1995, retirando os estoques do
cálculo para apuração do VAF, todas as empresas que já
exerciam atividade econômica em periodos anteriores
apresentarão redução no VAF, resultando em queda no VAF de
todos os municípios mineiros.
Obviamente, em determinados municípios, como Varginha. por
exemplo, que possuía, em 31/12/94, cerca de 1 milhão de
sacas de café em estoque nos depósitos de empresas que
comercializam e exportam o produto, a queda foi mais
significativa, constatando-se que o VAF caiu de 2.97% em 94
para apenas 0.66% em 95, ou seja, houve uma brutal queda de
2,31%.
O café é um produto que tem peso significativo na
composição do VAF declarado por cerca de 2 mil empresas de
Varginha, as quais, devido a esse perfil, apresentaram VAF
negativo a partir da exclusão dos esto ques. Ressalte-se, no
entanto, que as empresas que fecharam exercicio fiscal com
estoque alto, em tese. poderão obter compensação Positiva
nos exercícios seguintes, uma vez que o reflexo ocorrerá nas
saídas, pois os valores já foram deduzidos como entradas do
exercício anterior.
Note-se que, do total de quase 2 mil empresas de Varginha,
a maioria apresentou variação negativa em 1993 e 1994,
podendo-se destacar, em face da absurda variação, a situação
da firma Jovino Alves Moreira, com uma variação de estoque
de 265.610,18%: da CNC Indústrias Pesadas e Olimpio Pompin e
Filhos Ltda., que apresentaram variação de 99.900%; e de
muitas outras cuja variação ficou entre 28.000% e 513%.
Esses dados podem indicar também possível ausência de
conversão da moeda, com aumento artificial no VAF enquanto
os estoques eram considerados pela legislação.
Registre-se ainda a situação da empresa Café Bom Dia, que.
em 1990, declarou VAF em valores históricos de apenas
Cr$690,00 e, em 1992 e 1993, declarou, respectivamente,
Cr$32.199.592,00 e Cr$1.751.659,00 (a fls. 16 do Anexo 2,
vol. 1 dos autos da CPI).
Considere-se também que, a partir de 1998, quando o índice
do VAF atribuído a Varginfla considerar plenamente a
movimentação econômica de 1995 e 1996, o reflexo negativo



será total, porquanto nenhum movimento de estoque irá compor
o índice, conforme a regra ditada pela resolução de 1995.
b) Ausência de conversão da moeda:
A atenção voltou-se para Varginha quando o VAF saltou de
1,81% em 1993 para 2.97% em 1994, um significativo aumento
de 189%, acima da margem histórica do crescimento do VAF em
Minas Gerais.
Realizadas diligências --in loco na sede da

Superintendência Regional e da Administração Fazendária de
Varginna, bem como nas empresas que mais contribuem para a
formação do VAF do município, ficou constatado que o aumento
acima da média de 1993 para 1994 foi irregular.
As empresas CBC Indústrias Pesadas S.A.. AMACAFE Soc. Exp.
e Imp. Ltda. e Varginha Montagem Ltda., que figuram entre as
dez maiores contribuintes do ICMS de Varginha, no exercício
de 1993, não retiraram os três zeros da moeda em agosto de
1993. conforme alteração do padrão monetário vigente na
época.
Dessa forma, sem o corte dos três zeros, os seguintes
valores relativos ao VAF foram declarados em favor do
Município ae Varginha, contribuindo para o aumento indevido
do índice de 1993:

CBC Indústrias Pesadas S.A.: Cr$26.413.445,00;
AMACAFE Soc. Exp. e Imp. Ltda. : Cr$ 21.319.566,00;
Varginha Montagem Ltda.: Cr$ 18.567.001,00.
A Inspetoria Regional Sul da Secretaria de Estado da
Fazenda, após terem sido constatadas essas incorreções nas
declarações das empresas CBC. AMACAFE e Varginha Montagem,
determinou diligências para a substituição das declarações
prestadas pelas empresas e enviou, em 15/5/95, expediente á
Área de Assuntos Municipais para q ue se tomassem as
providências necessárias.
A CBC substituiu a DAMEF e o Anexo 1-VAF A. corrigindo os
valores do quadro 6, que estavam incorretos, e demonstrando
que os valores constantes no quadro 11 da DAMEF e excluídos
das entradas no Anexo 1 - VAF A se referem á entrada de
mercadorias com suspensão da incidência do imposto -
remessas para industrialização -, sendo que os valores do
quadro 12 se referem à saída de mercadorias com suspensão do
imposto - retorno de industrialização - e, por isso, foram
excluídos das saídas no Anexo 1-VAF A.
Em relação á firma Varginha Montagem Ltda., os valores
constantes nos quadros 11 e 12 da DAMEF e excluidos das
entradas e das saidas no Anexo 1-VAF A referem-se a
mercadorias recebidas e saidas com suspensão da incidência
do imposto - produto para industrialização e respectivo
retorno. Registre-se ainda que essa empresa não declarou VAF
em 1990. o mesmo ocorrendo inusitadamente com outras firmas
de maior porte, não se justificando tais omissões.
Já no tocante á firma AMACAFE, os valores constantes nos
quadros 11 e 12 da DAMEF e excluidos das entradas das
saídas no Anexo 1 -VAF A referem-se a operaçõe com
suspensão da incidência do imposto - remessas para
depôsitos, simples remessa -, sendo aue o Anexo 1 - VAF A.
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apresentado em 17/3/95, mostra valores, indicados no quadro
8, que espelham as efetivas compras correspondentes aos
municípios indicados.
Ressalte-se, contudo, que mesmo diante dos expedientes da
Inspetoria Regional Sul, os valores elevados artificialmente
em função da ausência de conversão foram indevidamente
computados pelo então responsável pela Área de Assuntos
Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda no índice
atribuido a Varginha, o que não pode ser aceito. Impõe-se.
portanto, que se faça a revisão do índice do VAF de Varginha
em 1993 e que se determinem as devidas correções, em face
dos reflexos negativos que tal índice indevido atribuído a
Varginha provoca sobre todos os demais municípios mineiros.
2 - Betim
VAF de 1992: 8.65%;
VAF de 1993: 8.75%;
VAF de 1994: 10.24%;
VAF de 1995: 9,49%.
A CPI apurou fatos relativos á denúncia apresentada no
âmbito desta Comissão, de que a Prefeitura Municipal de
Betim teria incluído na declaração do VAF da Fiat Automóveis
S.A., ano-base de 1992. declarado em 1993, o valor de
Cr$344.085.346.690,00 relativo a variação cambial, o que
seria vedado pela Consulta ng 170/92 da Diretoria de
Legislação Tributária da SEF, além de incluir, no campo 14,
valores que não seriam considerados para a composição do
VAF. como aplicação da diferença de aliquota e aquisição
interestadual de mercadorias para consumo, frete, etc.
conforme se verifica nas DAMEFs e no Anexo 1-VAF, que
constam nos autos desta CPI.
No entanto, conforme a Consulta nQ 103/93 da Diretoria de
Legislação Tributária - DLT - da Secretaria de Estado da
Fazenda, publicada no Minas Gerais' de 25/5/93, posterior,
portanto, à Consulta nQ 170/92, é considerado válido o
procedimento, desde que haja emissão de nota fiscal
complementar, nos termos do art. 176. inciso II, do
Regulamento do ICMS, para regularização do acréscimo
decorrente da variação cambial nas saídas de mercadorias
para o exterior, até o momento do efetivo embarque.
Ademais, o art. 65 do Regulamento do ICMS estabelece que.

na saída para o exterior, a base de cálculo do ICMS é o
valor da operação, nele incluído o valor dos tributos, das
contribuições e demais despesas cobradas ou debitadas ao
adquirente e realizadas até o embargue da mercadoria,
inclusive.
Em 3/12/94. a própria Fiat Automóveis S.A., conforme cópia
constante nos autos da CPI, encaminhou expediente à
Administração Fazendária de Betirri, justificando a alteração
cio valor inicialmente apresentado de Cr$3.898.404.952.676,00
para Cr$4.568.174.642.349,00, no campo 17 da declaração, com
acréscimo de Cr$344.085.346.690,00, referente à variação
cambial do período compreendido entre a data de emissão da
nota fiscal de exportação e a data do embarque, o que foi
devidamente acobertado por notas fiscais complementares com
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base na variação do câmbio.
Reitere-se que o procedimento adotado foi legal e regular,

amparado na Consulta ng 103/93 da DLT. sendo certo que a
própria FIAT cuidou de justificar o procedimento da variação
cambial, além de esclarecer junto à AF de Betim os valores
declarados no campo 14, relacionados às saídas escrituradas
manualmente no demonstrativo mensal enviado à repartição
fazendária, abrangendo nota de débito, material refugado,
aplicação da diferença de aliquota e aquisições
interestaduais de mercadorias para consumo, frete e material
retirado para consumo.
A Administração Fazendária acolheu as justificativas da
FIAT e computou os valores no VAF de Betim, o mesmo
ocorrendo em relação à empresa FMB, que, em 21/12/93,
encaminhou à AF de Betim expediente com demonstrativo de
composição dos valores considerados no VAF de 1992,
declarado em 1993, alterado de Cr$343.797.608,00 para
Cr$390.843.087,00, inclusive no tocante à variação cambial,
justificando-se a empresa no fato de estar amparada pelo
art. 65, do RICMS (documentos constantes nos autos da CPI).
Registre-se que somente o VAF da FIAT representa nada menos

que 48% do índice global atribuído ao município,
considerando-se o universo de cerca de 4 mil empresas que
declaram VAF em Betim.
Como em relação ao período de 1994-1995 uma comissão de
fiscalização da SEF investigou o VAF de Betim, expurgando
0,63% do índice a ser atribuído ao município, o que
corresponde a R$145.768.741,00, e podendo a mesma tipologia
de irregularidade ter ocorrido em relação ao VAF das maiores
empresas de Betim nos exercícios anteriores, é oportuno que
se realize minuciosa revisão das declarações do VAF de Betim
relativas aos anos-base de 1993 e 1994. sobretudo das
empresas PETROBRAS, Betunel , Actra, Sada, Texaco, Cerâmica
Saffran S.A., SUPERGASBRAS Distribuidora de Gás Ltda. . BF
Transportes Ltda.. Esso do Brasil, Shell do Brasil S.A.
entre outras, além de conferência dos dados informados pela
Fiat Automóveis S.A. e FMB.
A recomendação de revisão a partir de 1993 se justifica,
como já foi dito, porque o VAF individual do referido
exercício é considerado no cálculo da média dos índices que
foram atribuídos para o exercício de 1996, os quais
determinam os valores a serem recebidos pelos municípios
mineiros, proporcionais à respectiva participação.
o aumento do índice do VAF de Betim de 1993 para 1994
também pode ser creditado, em parte, à implantação de novas
empresas fornecedoras do parque automobilístico da FIAT,
como a Eadi, Usifast, Cibié, Plavigor. Plascar, Lear, etc.
Outro fator preponderante que influi positivamente no VAF
de Betim é a vigência da Resolução no 2.638. de 10/3/95, que
retirou os estoques da apuração do VAF, sabendo-seque as
maiores empresas de Betim, como a FIAT. a PETROBRAS, os
distribuidores de combustíveis e autopeças, além das
transportadoras. pela natureza de suas atividades,
apresentam estoques muito baixos e, assim, não sofreram com
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as novas regras ditadas pela mencionada resolução.
Estudo realizado pela AF de Betim e constante nos autos da
CPI abrange a análise de 150 das maiores empresas do
Município de Betim e demonstra o crescimento da movimentação
econômica de 1993 para 1994. bem como evidencia o inicio das
atividades econômicas de diversas novas empresas.
3 - Congonhas
VAF 93: 2.16%:
VAF 94: 0.97%;
VAF 95: 1,56%.
Em Congonhas, ficou comprovado que o índice de 2.16%. em
1993,considerado alto se comparado com o índice de apenas
0,97% em 1994. deveu-se ao elevado volume de créditos
externos apropriados ao VAF do município (documentos
constantes nos autos da CPI), cuja atividade econômica
principal é a mineração, com a atuação de empresas de grande
porte, como a AÇOMINAS. a Ferteco, a CSN e outras.
Os créditos externos que contribuíram para consolidar o
índice de Congonhas em 1993 alcançaram Cr$176.905.196,00.
enquanto que a soma do VAF das 10 maiores empresas em 1993
alcançou o valor de Cr$45.526.201,00.
Somente a AÇOMINAS (Cr$32.281.406.040,00) e a Ferteco
(Cr$10.416.974.031,00), no exercício financeiro de 1993.
transferiram créditos externos para o Município de Congonhas
no montante de Cr$48.858.174.145,00. o que, convertido em
real, perfaz R$17.766.608.78. Dai a razão pela qual foi
elevado o índice do VAF de Congonhas em 1992 (2.16%).
Constatou-se ainda que grandes empresas, como a Construtora
Norberto Odebrecht e a Convap, que, em tese, por serem
prestadoras de serviços, exercem determinadas atividades que
não integram a base de apuração do VAF, declararam valores
em 1993 e 1994. A Mendes Júnior Industrial Ltda. declarou em
1994. Por essa razão, é oportuno, quando da revisão do
indice do município recomendada ao final desse relatório.
realizar nova análise das DAMEFs e Anexos 1-VAF A dessas
empresas e de outras que atuam no mesmo setor, de modo a
verificar se os valores declarados são legais e atendem ao
disposto no art. 660 do Regulamento do ICMS, no Convénio 719
do CONFAZ e em outras normas regulamentares.
Por outro lado, as oscilações no VAF de Congonhas de um
exercicio para outro, além do que já foi mencionado,
tiveram, entre outras as seguintes causas, conforme
constatou a CRI: exclusão dos esto

q
ues inicial e final na

apuração do VAF, sendo que, somente com as o per ações da
AÇOMINAS, a perda foi de R$32.000.000.00 (trinta e dois
milhões de reais); operações realizadas pela AÇOMINAS
desoneranao da base de cálculo do ICMS os encargos
financeiros; paralisação da atividade de produção da
AÇOMINAS em 1993: operações de transferência de minério pela
CSN para Volta Redonda, RJ, a preço de Custo: encerramento
das atividades da construtora Norberto Odebrecht no inicio
do exercício de 1994; encerramento das atividades de
diversas empresas do municipio em razão da privatização da
AÇOMI NAS.
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De todo modo, em relação à regularidade ou não dos valores

declarados pelas prestadoras de serviços e construtoras,
deve ser realizada revisão nas declarações dessas empresas e
no índice geral do VAF de Congonhas em 1993, dado o impacto
que qualquer valor indevido agregado como VAF provoca em
todos os demais municípios.
Como parte desse relatório, toda a documentação relativa ao
Município de Congonhas está à disposição dos interessados
para análise e checagem dos dados, bem como para subsidiar
qualquer trabalho de revisão.
4 - Contagem:
VAF de 1991: 8,63%:
VAF de 1992: 6,25%:
VAF de 1993: 9,17%;
VAF de 1994: 6.17%;
As oscilações no VAF de Contagem de um exercício para outro

decorreram não só de alterações constantes na legislação e
normas regulamentares do ICMS como também em função de
irregularidades e até mesmo fraudes noticiadas com
estardalhaço pela imprensa mineira e confirmadas pela CPI,
com destaque para o acréscimo de números à frente dos
valores declarados originalmente nas DAMEF5 e Anexos 1-VAF
A, de modo a aumentar artificialmente o VAF do Município de
Contagem.
A autoria das grosseiras adulterações, sem dúvida, somente
poderá ser perquirida por meio de inquérito criminal, por
demandar perícias grafotécnicas e datiloscõpicas.
Entre os exemplos de adulteração, objeto de investigação do

GT - VAF relativo ao ano-base de 1994, conforme documentos
em poder da CPI, pode ser citada a firma Comercial Triângulo
Distribuidora Ltda. , que tinha declarado uma movimentação
econômica de R$3.041,00, e no documento Anexo l-VAF A o
valor foi adulterado para R$1.003.041,00, mediante o
acréscimo dos dígitos 1.0.0 à frente do valor originalmente
declarado. O mesmo ocorreu com relação à Dichem Comércio e
Indústria e Representação, caso em que, mediante
adulteração, o VAF foi elevado de R$424,00 para
R$600.424.00. Fato gravíssimo ainda ocorreu com relação à
empresa Industrial Auto Escapamento Ltda., que teve seu VAF
elevado artificialmente de R$4.464.00 para o estratosférico
valor de R$5.200.000,00, sendo certo que esse último
documento, arquivado na Fazenda, não era o mesmo que a
empresa entregou â Prefeitura de Contagem.
Por Outro lado, no âmbito administrativo, foi concluída

sindicância, transformada posteriormente em processo
administrativo disciplinar, visando a apurar
responsabilidades de funcionários da Secretaria de Estado da
Fazenda que trabalharam na apuração do VAF, sobretudo com
relação a irregularidades constatadas em Contagem. Os autos
da comissão de sindicância encontram-se nos arquivos desta
CP1.
O relatório da sindicância, transformado em processo
administrativo disciplinar, concluiu, em 15/3/96, conforme
consta na pág. 580 dos autos da CPI, pelo cancelamento da
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disponibilidade do ex-coordenador da Area de Assuntos
Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda, Aloisio
Guimarães, para a Prefeitura de Carmo do Paranaiba, e pela
existência de fortes indícios de relacionamento entre o
sindicado e Marcos Letayf Macedo, sócio-proprietário da
empresa Tema Consultoria Econômico-Financeira Ltda. e da HG
Consultoria Ltda., de que também era sócio Lázaro Guimarães,
irmão de Aloisio, empresas que prestam assessoria aos
municípios na área de apuração do VAF.
Diante disso, o relatório final da sindicância concluiu

pela instauração de processo administrativo disciplinar - em
fase de tramitação - para que sejam esclarecidas as
circunstâncias dos fatos levantados na sindicância e apurado
o grau de responsabilidade do sindicado Aloisio Hugo
Guimarães.
Até que seja concluído o processo administrativo
disciplinar e enquanto não forem adotadas as medidas
indicadas ao final deste relatório, seria prematuro e até
mesmo temerário indiciar culpados ou apontar nomes de
infratores.
Com relação ao VAF de 1994, cuja tipologia de
irregularidades será adiante demonstrada, o Grupo de
Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda, a pós minucioso
exame da documentação, constatou diversas irregularidades,
determinando o expurgo de valores que indevidamente seriam
agregados com vistas a beneficiar o Município de Contagem na
partilha do montante do ICMS devido aos municípios.
Dai, a CPI procurou centrar o seu trabalho no VAF de 1993.
uma vez que os mesmos indicios de irregularidade detectados
pelo trabalho do GT - VAF em 1994 podem ter ocorrido nas
informações referentes ao ano-base de 1992, declaradas em
1993. Deve-se observar que, nesse período, por liberalidade
da Receita Estadual, a maioria dos contribuintes entregava
suas declarações na Prefeitura Municipal ae Contagem, o que
permitia a manipulação de dados e até mesmo o preenchimento
e a correção de valores pela própria estrutura
administrativa municipal, mesmo sapendo-se que a
responsabilidade pelas declarações é do contador ou de outro
responsável pela empresa.
Chama atenção o fato ae, normalmente, na primeira fase de
apuração do VAF de Contagem, a omissão abranger 50% das
empresas, sendo que a maior parte desses contribuintes
omissos informa os dados na segunda fase de apuração.
normalmente após trabalho agressivo de abordagem por parte
da Prefeitura e da empresa de consultoria contratada para
prestar serviços na área de apuração do VAF.
Pretende este relator, por ora, apontar os indícios de
irregularidade, situando o período em que ocorreram e as
empresas que prestaram as declarações. Deixamos de
mencionar, porém, nomes de possíveis infratores, uma vez que
caberá ás autoridades responsáveis, conforme o caso, a pós a
responsabilização penal, civil e administrativa, indiciar os
culpados e tomar contra eles as medidas cabiveis. Deve-se
lembrar aue os acusados, em geral, em qualauer processo
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administrativo ou judicial, têm direito ao devido processo
legal. ao contraditório e a ampla defesa, e ninguém é
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatõria (art. 5Q, incisos LIV, LVII, da
Constituição Federal, art. 4g, f 4Q, e art. 13, 2g, da
Constituição Estadual).
A tipologia das irregularidades que resultaram na elevação
artificial dos valores relativos ao VAF envolve dezenas de
DAMEFs e Anexos 1-VAF A analisados, podendo ser
relacionadas, pela sua maior relevância, as seguintes
ocorrências em empresas que declararam o VAF de 1993,
caracterizando beneficios indevjcos para o Municipio de
Contagem, em prejuizo de todos os demais rnunicipios
mineiros:
a) Opção do comerciante
Na declaração relativa à inscrição estadual flQ
186.598.895.0151, adotou-se o valor contábil para as saidas
e a base de cálculo para as entradas, elevando-se
artificialmente o VAF, enquanto que em outra inscrição
estadual da mesma empresa - a de ng 186.598.895.0070 - foi
entregue declaração adotando a base de cálculo paras as
saidas e as entradas, conforme documentação anexa a este
relatório.
b) White Martins Gases Industriais S.A.
Pelo critério aceito pela SEF-MG , a declaração deveria
apresentar VAF na ordem de R$2.013.000.000,00, e no entanto
apresentou VAF de R$50.055.000.000,00, em moeda da época,
cerca de 25 vezes superior ao valor previsto (documentos
anexos).
c) Minas Diesel, Texaco e outras
O VAF da Minas Diesel apresentado foi de
Cr$26.051.000.000,00, quando, a rigor, seria de cerca de
Cr$3.032.000.000,00: enquanto que a Texaco apresentou VAF de
Cr$27.034.000.000,00, quando o correto seria cerca de
Cr$5.009.000.000,00.
A irregularidade detectada foi a não-exclusão das saidas de
operações de não-incidência e de suspensão, aumentando assim
artificialmente o VAF.
O mesmo procedimento irregular foi	detectado nas
declarações das empresas Socil, Sodirna, ABC Dados.
Minasmãquinas, Distribuidora de Bebidas Iciranga. etc.
Não-exclusão das saidas de operações com vasilhames
Indevidamente, a Distribuidora Ipiranga deixou de excluir

das saidas operações com vasilhames, abrgacas pela não-
incidência do ICMS. e dai apresentou VAF de
Cr$43.000.000.000,00, ao passo Que, com a exclusão das
operações de não-incidência, o VAF real seria de
Cr$7.850.000.000,00.
Inclusão dos estoques finais no VA;:
Foi adotada de forma generalizada a inclusão dos estoques
finais no cômputo do VAF de 1993 de Contagem, em total
desacordo com as Consultas 301 e 302 da DLT/SRE e com a
Consulta 422/92 (documentos anexos), esta última reformulada
em virtude de mudança de entendimento.
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Exclusão de não-incidência/suspensão das entradas e não-
exclusão das saídas
Esse procedimento foi adotado indevidamente pelas empresas
Opção do Comerciante, Minas Diesel e Socil (documentos
anexos).
Adoção de valor contábil nas saídas e nas entradas sem as

exclusões previstas na legislação do VAF
As empresas Sodima, Opção do Comerciante e ABC Dados
apresentaram declarações com essa tipologia, o que levou ao
cômputo de valores indevidos à luz das normas legais e
regulamentares.
Adoção da base de cálculo como procedimento mais vantajoso
De forma suo-repticia. muitas empresas de Contagem adotaram

a base ce cálculo quando essa se mostrou mais vantajosa na
apu r ação do VAF, em detrimento dos critérios normais de
apuração. Podem ser mencionadas as declarações da Texaco,
que elevou o VAF de Cr$5.090.000.000,00 para
Cr$27.340.000.000,00 e da empresa Opção do Comerciante
(Inscrição Estadual ng 186.598.895.0070).
Declaração aleatória pelo ICMS pago
Conforme se vê da documentação que instrui este relatório.
a Secretaria Municipal da Fazenda de Contagem elaborou, em
relação ao VAF de 1993, declaração de modo a abranger 1.019
contribuintes omissos, que não entregam a DAMEF e o Anexo 1
VAF-A. Para tanto, adotou-se aliquota média de 15% do valor
do ICMS pago para se chegar ao valor das saidas, no montante
de Cr$68.040.694.320,00, que foi computado como VAF de
Contagem, o que não está previsto na legislação.
Falta de DAMEF e de comprovação de base de cálculo
Também foi computada para Contagem, em procedimento
contrário á legislação, declaração de VAF sem DAMEF e sem
comprovação de base de cálculo referente anaca menos que
753 contribuintes omissos em relação á entrega das
declarações, cuidando a Secretaria Municipal da Fazenda de
Contagem de apenas atualizar os valores monetariamente.
presumindo que as empresas funcionaram normalmente e geraram
base de cálculo para fins de agregar o VAF.
Contribuintes sem inscrição estadual
O montante de Cr$97.511.862.654,00, conforme documentação
inclusa, foi computado em favor de Contagem, relativamente a
contribuintes sem inscrição estadual, procedimento estranho.
que não encontra amparo na legislação.
Por outro lado, positivamente, a legislação contemplou

Contagem ao permitir a agregação do IPI do depósito da Souza
Cruz ali localizado, o que contribuiu com cerca de 1,1% no
índice atribuído a Contagem, de 9.17 em 1993, devendo ser
observado que a Souza Cruz, com sede em Uberlândia, recolhe
o ICMS por substituição tributária, dai porque a produção de
cigarro que é remetida para o depósito distribuidor em
Contagem agregava o VAF, regra essa modificada
posteriormente em prejuízo do Município de Contagem,
conforme adiante é demonstrado.
Conversão indevida no valor dos estoques
uma outra tipologia de irregularidade verificada no VAF de
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Contagem, do ano-base 1992. declarado em 1993. a ser objeto
de ampla e profunda revisão, como recomendamos ao final
deste relatõrio, refere-se à conversão indevida dos valores
dos estoques finais de 1992 em relação aos valores dos
estoques iniciais de 1993.
A tipologia constatada naquele período de mudança do padrão
monetário do Pais apresenta como principal característica o
corte de seis zeros em vez de três, ou seja, a divisão por
1.000.000 ao invés de 1.000, como seria correto. Outro
artificio utilizado foi de zerar o estoque inicial de 1993.
Com isso, forçando para baixo os valores dos estoques
iniciais, conseguiu-se VAF positivo bem mais elevado,
computando-se a favor de Contagem valores indevidos, uma vez
que naquele período os estoques ainda eram considerados na
apuração do VAF.
Foi o que ocorreu em relação às declarações das empresas

Carrefour. Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, Ferrornax Ltda.
Opção do Comerciante. Ceremax S.A.. Real Comércio Atacadista
Gêneros Alimenticios Ltda., entre outras.
Não obstante serem oa responsabilidade do contribuinte os
valores declarados nos formulários DAMEF e Anexo 1-VAF A.
não se pode perder de vista que naquele período era
permitida a entrega dos formulários diretamente na
Prefeitura Municipal de Contagem, dando margem a possível
manipulação e até mesmo eventual preenchimento indevido de
formulários, mesmo após a entrega das informações pelas
empresas, o que deve ser objeto de profunda apuração, na
forma recomendada no final deste relatório.
Outros procedimentos ilegais e irregulares
A CPI constatou, em investigação 'in loco" realizada na

cidade de Contagem, que a empresa Atacadista Tupamaro Ltda.
Inscrição Estadual nQ 186.65703700-41, cujos sócios-
proprietários são Eduardo José da Silveira, Fernanca Maria
da Silveira e Edilberto de Alcântara Agneo. e que atuava no
ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas.
encontra-se com inscrição bloqueada na Secretaria de Estado
da Fazenda em razão de dolo por parte da empresa.
O mais grave é que a empresa Atacadista Tuamaro Ltda.
apresentou o Anexo 1-VAF A diretamente na repartição
fazendãria da Prefeitura Municipal de Contagem em 11/11/94.
declarando VAF de Cr$1.037.137.257,00 em moeda da época,
perfazendo atualmente cerca de R$7.584.996.6i. O contador
responsável pelas informações. João Batista Pereira de Souza
Rates, ao qual se atribuiu o CPF 049.280.596-20, não está
cadastrado no sistema e e• ' fantasma. A assinatura a ele
atribuída tem espécimes absolutamente diferentes no Anexo 1-
VAF A e na DAMEF de 1993, o que é perceptível a olho nu.
Esse fato evidencia a prática de crime de falsidade
ideológica e Outros, punidos pelo Código Penal e pela
legislação tributária, devendo ser apurado com máximo rigor
pelas autoridades policiais e judiciárias. A documentação
deve permanecer nos arquivos ca CPI como prova para lastrear
as responsabilidades penal e civil dos infratores.
Como repercussão administrativa, observe-se que os valores
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lançados pela empresa Atacadista Tupamaro foram computados
no VAF de Contagem relativo ao ano de 1993, apurado em 1994.
O valor de Cr$1.032.263.371,00, lançado no campo 11 - outras
saidas - do Anexo 1-VAF A. não foi declarado na DAMEF, o que
demonstra o artificio fraudulento e grosseiro utilizado, dai
porque tais valores foram computados indevidamente para
Contagem, no total de R$7.549.354,93 atualizado.
Também foi realizada visita à empresa ABC Buil, onde foi

constatado que os dados lançados na DAMEF e no Anexo 1-VAF A
conferem com as outras vias. Ficou esclarecido que a empresa
substituiu a declaração relativa ao ano-base de 1993 em
razão da inclusão indevida das transferências de bens do
ativo fixo e venda em operações interestaduais pelo valor
contábil, o que foi feito, segundo a empresa, por orientação
da própria Prefeitura de Contagem.
Esse fato demonstra a interferência direta e até mesmo a
pressão de Prefeituras no sentido de ditar regras próprias
na metodologia de apuração do VAF, em detrimento da
legislação do ICMS. que não raro veda o que a Prefeitura
sustenta ser legal. Isso demonstra bem a fragilidade do
sistema, ao se permitir que as Prefeituras, por meio de suas
repartições fazendárias ou com suporte de empresas de
consultoria do VAF, manipulem ao seu bel-prazer os valores
lançados nos formulários DAMEF e Anexo 1-VAF A, às vezes
preenchendo-os novamente de acordo com a interpretação legal
mais favorável e, não muito raramente, adotando
procedimentos que não se coadunam com as normas legais e
regulamentares relativas ao ICMS.
Em face dos levantamentos de dados e da apuração realizada
pela CPI em visita a Contagem, a administração fazendária
iniciou levantamento nos livros contábeis das empresas
Colour Dye, MCS Ind. Mecânica e Distribuidora Botorobi
Ltda., que apresentaram distorções no lançamento dos
valores, sobretudo em relação aos esto ques final e inicial
não declarados na DÂMEF e computados como VAF em favor de
Contagem.
Outras empresas selecionadas por amostragem, do universo de
mais de 7 mil contribuintes ao ICMS do Municipio de
Contagem, apresentaram indicios de irregularidades no VAF de
1993: RBM Industrial Freios Ltda. (valor do estoque final
adulterado), MCS Indústria Mecânica LtOa. (crescimento do
estoque acima de 159 vezes, o que é indicio de possivel
irregularidade). Ateparts Tratores (estoque final 383 vezes
maior que o inicial). Organização Predileto Ltda. (aumento
do estoque em 82 vezes, de dezembro de 1992 a dezembro de
1993), Edi Martins Gomes (inclusão indevida nas saidas de
operações abrangidas pela não-incidência do ICMS). entre
outras.
Essas irregularidades, pautadas pela equivocada ou até

mesmo proposital interpretação da l egi s l ação, bem como pela
não-conversão do valor da moeda e valores lançados
aleatoriamente, podem ter ocorrido em outros municipios do
Estado.
Especificamente em relação a Contagem, quanto ao VAF de



1994, além das já mencionadas adulterações grosseiras que
tipificam, em tese, crimes descritos no Código Penal, a
serem apurados por meio de inquérito policial, a tipologia
das irregularidades voltou a se repetir, muito embora, nesse
exercício, o Grupo de Trabalho (GT-VAF) tenha decidido
expurgar os valores indevidos do índice de Contagem, mesmo
porque 76,56% das declarações do VAF analisadas pelo GT-VAF
foram devolvidas com indícios de irregularidades.
Podem ser destacadas, por sua maior relevância, em relação
ao VAF de Contagem, as seguintes situações encontradas na
farta documentação desta CPI, as quais apresentaram indícios
de irregularidades, em grande parte corrigidas de oficio
pela Secretaria da Fazenda, em relação a 1994. após
relatório do grupo de trabalho, mas com indícios de também
terem ocorrido em relação a 1993: encontrou-se uma
declaração da empresa White Martins apresentando valor de
Cr$26.000.000.000,00. quando a declaração correta seria de
Cr$1.381.000.000,00. O artifício utilizado foi considerar
como movimentação econômica os cilinaros de gás, que a
legislação não contempla como fato gerador de VAF; o mesmo
procedimento, isto é, a inclusão de movimentação do ativo na
base de apuração do VAF ocorreu em outras empresas de
Contagem, relativamente ao VAF de 1994; as irregularidades
detectadas na empresa Opção do Comerciante do CEASA, onde há
o chamado trânsito livre, modalidade fiscal especifica,
ocorrem desde 1991. A contadora da empresa alega ter agido
sob a orientação da própria Prefeitura de Contagem. A
empresa, que estava praticamente paralisada em suas
atividades econômicas, deveria apresentar um VAF negativo de
Cr$122.000.000,00, mas apresentou VAF positivo de
Cr$7.000.000,00; as empresas de prestação de serviços de
construção, somente quando fazem movimentação econômica,
declaram o VAF, não considerando na base de cálculo as
operações de não-incidência definidas no art. 660 do
regulamento do ICMS e do Convênio ng 719. No entanto,
algumas empresas, como a Norte Sul Construção e Pavimentação
Ltda., tiveram atividades indevidamente incluídas na
apuração do VAF; Declarações em duplicidade: verificou-se
esse fato sobretudo em relação às empresas de transportes
intermunicipais. No caso da empresa Expresso Transamazônica.
a TRANSMETRO ou BHTRANS, responsável pelas declarações
dessas empresas, declarou valores e a Prefeitura de Contagem
anexou outra declaração, gerando valores computados em
duplicidade para o VAF de Contagem; a empresa Armarinhos
Bittencourt conseguiu entregar diretamente na Prefeitura de
Contagem declaração de VAF cujos valores posteriormente
foram adulterados relativamente aos estoques, excluídos por
resolução da Fazenda Estadual, conforme depoimento prestado
à CPI pelo Fiscal de Tributos da Prefeitura ce Betim José
Donizete Martins.
Se. por um lado, o Município de Contagem agregou valores
indevidos em 1994, em face de diversas anomalias e
irregularidades, por outro podem ser assinaladas algumas
causas decorrentes de alterações na legislação que
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contribuíram para a queda do índice de Contagem de 9,17 em
1993 para 6.17 em 1994: exclusão dos esto ques na apuração do
índice VAF, com perda de cerca de 1,17% no indice global;
retração nos últimos anos de atividade econômica e até mesmo
paralisação de empresas como a Texaco. a Linhas Corrente, a
Alcan, a Vulcan, a Mafersa. a Indústria Mineira de Moagem,
etc., com perda de cerca de 0,41% no índice; exclusão de IPI
na base de apuração do VAF, sobretudo deixando de ser
considerada a movimentação de entrada e saída no depósito da
Souza Cruz em Contagem (0.45%); o chamado "mark up" de
hortifrutigranjeiroS. com mudanças de regras fiscais no
CEASA (0,17%); declarações modificadas e excluídas pela SEF

(0.64%).
Vê-se que a eliminação dos estoques final e inicial da base
de apuração do VAF. efetivada com a Resolução nQ 2.368. de
1995, trouxe perda significativa do VAF de Contagem a partir
de 1994, passando muitas empresas do ramo de comércio,
sobretudo atacadista, a apresentar valor adicionado menor do
que o estoque final e, portanto, com VAF negativo.
Segundo estudo apresentado pela Prefeitura de Contagem, que
consta nos autos da CPI. às fls. 64 a 71, relativamente à
eliminação dos estoques na apuração do VAF de 1994, a grande
maioria das empresas do ramo de comércio apresentou entradas
maiores do que as saidas. o que evidencia indício de
sonegação fiscal, a ser também objeto de fiscalização por
parte da Receita Estadual. Das 135 empresas analisadas, de
acordo com o estudo, pelo menos 87 apresentaram VAF
negativo, ou seja. 64.92% do total. São empresas como
Carrefour. Materiais Sulfurosos - Matsulfur -. Nitril
Nutrimentos Ltda., Organização N. Sra. de Abadia. Pedrafort,
Cotonificio José Augusto S.A., Gevisa S.A. entre outras.
Por outro lado, outras empresas, que mantêm normalmente
estoque muito elevado pela natureza de suas atividades,
terão seu valor adicionado diminuído em cerca de 50%. Podem
ser mencionadas a Fiat Allis, Flender do Brasil Ltda.
Mafersa S.A. Cosigua, Toshiba do Brasil S.A., entre outras.
VI - Empresas de consultoria
Um dos aspectos que galvanizou a atenção para esta CPI foi
a atuação das empresas de consultoria Que trabalham na
apuração do VAF em Minas Gerais e que prestam serviços não
só para os Municípios de Betim. Congonhas e Contagem,
selecionados por amostragem para serem investigados, como
também para outros municípios mineiros.
Há empresas que trabalham mediante contrato de prestação de
serviços com preço fixo ou prestações mensais pré-

estipuladas em cláusula contratual, enquanto outras

estabelecem o chamado contrato de risco, recebendo

honorários sobre a diferença entre o índice do VAF

provisório e o definitivo.
Sabe-se que o VAF é apurado nos dois anos civis
imediatamente anteriores, dai porque o índice anual apurado,
somado ao índice do ano anterior, transforma-se em média
para fins de atribuição do indice de participação do
município no produto da parcela do ICMS que é distribuída
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entre todos os municípios do Estado. Divulgado o índice
provisório, conforme já foi dito anteriormente, as
Prefeituras e as associações microrregionais têm prazo de 30
dias para apresentarem impugnações e recursos.
Assim, é enorme o esforço das Prefeituras, coadjuvadas
pelas empresas de consultoria, em cooptar as criamaaas
empresas omissas que, na etapa preliminar deeritrega dos
dados e das informações, deixam de fazê-lo. E ingente o
esforço de tais assessorias especializadas na intrincada
legislação do ICMS em elaborar impugnações e recursos com a
finalidade de ganhar novos pontos no índice definitivo
atribuido ao município para o qual prestam serviços,
sabendo-se das lacunas decorrentes da aplicaoilidade aas
normas legais e regulamentares em matéria complexa e de
espécie vária como a do ICMS.
Quando se trata de municípios como Betim, Congonhas,
Contagem, Ipatinga. todos com índice VAF acima de 2%,
obviamente os pontos percentuais positivos que as empresas
de consultoria conseguem agregar entre o índice provisório e
o definitivo resultam em honorários expressivos.
A par das noticias estampadas na imprensa, oanao conta do
tráfico de influência exercido por tais empresas nos
escalões do poder público estadual. notadamente na Receita
Estadual, bem como a par de disputas pessoais que não
interessam ao esco po da CPI, é de se recomendar exame
técnico por parte do Tribunal de Contas do Estado quanto aos
contratos de risco, ante sua possível incompatibilidade com
as normas rígidas da Lei Federal ng 8.666, de 1993, não só
pela ausência de valor liquido e certo, como também em face
de eventual inobservância de normas da Lei das Licitações
quanto a orazos oe publicação, motivação para ratificação da
inexigibilidade de licitação, entre outras.
E necessário que o Tribunal de Contas do Estaco determine.
em relação ás prestações de contas dos municípios
contratantes, relativas ao exercido de 1993, rigoroso exame
de legalidade, legitimidade. economicidade e razoabilidade
dos contratos de risco celebrados com as empresas de
consultoria especializadas na apuração do VAF e. se for o
caso, determine a sustação de sua execução, comunicando a
decisão á Câmara Municipal do respectivo município, nos
termos do art. 13, incisos XVI, XVIII e XXVIII, e arts. 55 e
59 da Lei Complementar ng 33. de 28/6/94 (Lei Orgânica do
Tribunal oe Contas do Estado).
Outro procedimento a ser adotado, entre as medidas

administrativas apontadas nesse relatório, é a proibição, em
qualquer hipótese, da entrega da DAMEF e do formulário Anexo
1-VAF A diretamente na P refeitura, estabelecendo-se que a
entrega seja feita exclusivamente na repartição fazendária,
de modo a evitar manipulação dos dados. Da mesma forma, não
devem ser permitidos os "atalhos', com entrega de
informações diretamente na área de assuntos municipais.
E de se ter ainda rigor absoluto na apreciação dOS recursos

e das impugnações apresentados pelas Prefeituras ou por
associações oe municipios. a fim de se eliminarem casuismos,
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apadrinhamento e, até mesmo, acolhimento após a publicação
definitiva dos índices do VAF.
VII - Conclusão
Diante do exposto e da farta documentação da CPI, a Qual
parte deste relatório, e com valoração probatória suficiente
para direcionar as medidas corretivas e as providências
adiante indicadas, esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
nos termos do art. 58, 3Q. da Constituição Federal e do

art. 62, 3g. da Constituição Estadual, conclui pelo

encaminhamento de cópias deste relatório aos órgãos

estaduais a seguir indicados para, nos limites da

competência øe cada um. adotarem as seguintes medidas
Secretaria de Estado da Fazenda:
a) proceder á revisão dos índices definitivos de
participação dos Municípios de Congonhas. Contagem. Varginha
e Betini na parcela do ICMS Que lhes pertence, relativamente

à apu r ação do VAF do ano-base de 1993, sanando as
irregularidades e a inexatidão de dados declarados em
desacordo com as normas regulamentares pertinentes, mediante
a exclusão de valores computados em favor dos referidos
municípios e • se for o caso, sua inclusão no rateio entre
todos os demais municipioS mineiros, considerando-se que o
VAF individual de 1993 compõe a média dos índices para fins
de recebimento efetivo no presente exercicio de 1996, nos
termos da Resolução nQ 2.762, de 1995;

b) determinar a inclusão no DAPI mensal de campo do VAF ou
a instituição de formulário semelhante a uma planilha, com
opção de utilização do programa em disquete, contendo

diversos campos de preenchimento que possam espelhar os
dados de todas as operações realizadas pelos contribuintes
Que informam o VAF, inclusive aquelas relacionadas a
benefícios fiscais do ICMS, cabendo ao próprio sistema
informatizado das ÂFs e das Inspetorias Regionais processar
e digitar as informações, encaminhando os disquetes para
conferência pela Área de Assuntos Municipais - AAM - da
Secretaria cia Fazenda, que, então, os encaminharia à
PRODEMGE para nova digitação e emissão de relatórios de
apuração do VAF e determinação cie índices provisórios;
c) eliminação definitiva dOS chamados "atalhos, de modo

que o recebimento das declarações e das informações seja
feito exclusivamente pelas Administrações Fazendárias ou
pelas Inspetorias Regionais, devendo os contribuintes
cumprir rigorosamente o prazo máximo fixado em r eso l ução da
Secretaria da Fazenda para entrega do Anexo 1-VAF A/DAMEF;
ci) reorganização profunda no sistema de arquivos dos dados.
determinando-se que, após a publicação dos indices
definitivos, os documentos relativos à apuração do VAF
permaneçam arquivados na própria Administração Fazendária ou
na Superintendência Regional
e) promoção da responsabilidade administrativa e punição cie
servidores que comprovadamente estejam envolvidos na prática
de irregularidades e fraudes.
Tribunal de Contas co Estado:
Proceder ao levantamento, por ocasião da análise das
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prestações de contas das Prefeituras Municipais, de todos os
contratos celebrados com empresas de consultoria que prestam
serviços de apuração do VAF, exercendo controle de
legalidade, legitimidade e economiciaade. e, em relação aos
contratos de risco, determinar as medidas previstas na Lei
Complementar ng 33. de 1994, inclusive sua sustação e
comunicação ás Câmaras Municipais, se for o caso, com
audiência prévia da Procuradoria de Justiça junto ao
Tribunal de Contas, para que ela adote as medidas que julgar
cabíveis.
Ministério Público:
Determinar a rigorosa apuração aos fatos q ue tioificam

crimes em tese, mediante requisição de inquérito policial
especializado, visando à promoção da responsabilidade
criminal dos infratores, sem prejuízo tia promoção da
responsabilidade civil por meio do auizamento de ação de
reparação de danos causados ao erário dos municípios
lesados.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

Gilmar Machado - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.
- Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 115

do Regimento Interno.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 896/96. do Governador do
Estado, que dá nova redação ao "caput" do art. 3g da Lei np
12.082, tornando obrigatório o uso do cinto de segurança:
897/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que
especifica; 922/96. do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Arquidiocesana de
Diamantina, imóvel que especifica: e 923/96. do Governacor
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a faze r reverter
imóvel ao Município de Santo Antônio do Aventureiro (A
sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wanderley
Avila, em que solicita a retirada ue tramitação do Projeto
de Lei np 80/95. de sua autoria. Inclua-se o projeto em
ordem do dia, para fins ao art. 288 00 Regimento Interno.
Reuenimento do Deputado Wanderley Ávila, em que solicita,

nos termos regimentais, seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr.
Ministro dos Transportes, visando à dilação do prazo de
liquidação da Cia. de Navegação tio São Francisco-FRANAVE-,
prevista para o próximo dia 30 de novembro. Em vot ação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. - Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Palavras ao Sr. Presidente
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei nQ 900/96, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem
á noite.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, em 2Q turno, na forma do
vencido em 1Q turno, os Projetos de Lei ns 933/96, do
Tribunal de Justiça, que institui contribuição
previdenciària para custeio de proventos de aposentadoria
dos magistrados e dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado; e 949/96, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
institui contribuição previdenciária para custeio parcial de
aposentadoria dos membros e servidores do Ministério Público
do Estado (A Comissão de Redação.).
O Sr. Presidente - DI5CuSSâO, em 1Q turno, do Projeto de
Lei nQ 965/96. do Governador do Estado, que cria unidade
administrativa na estrutura orgânica da Secretaria da
Educação e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. 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 Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 785/96, do
Deputado Marcelo Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com a Companhia Siderúrgica Pains. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua a provação com a
Emenda ng 1. da Comissão de Ju s t i ça. 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 ng 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 785/96 com a Emenda ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 560/95, do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o controle e a
comercialização de tiner. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, a Emenda flQ 1. Que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei flQ 560/95
na forma do vencido em ig turno, com a Emenda ng 1. A
Comissão de Redação.
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Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Gostaniamos de solicitar a V.
Exa. que pedisse a agilização dos trabalhos da comissão
responsável pela apresentação de um relatório prévio
referente às modificações do Regimento Interno. Como já
adiantamos nossos trabalhos, praticamente limpando a pauta,
gostariamos, agora, nesse inicio do mês de novembro. de nos
ater ás modificações necessárias ao aperfeiçoamento do
Regimento interno. Gostariarnos de proceder ao debate e á
votação das modificações do Regimento Interno, o Que
facilitaria a votação do orçamento do Estado, uma vez que
estar lamos trabalhando com o Regimento Interno já modificado
naquilo que se fizer necessário.
Esta é a questão de ordem que formulamos e o apelo que
fazemos a V. Exa,
O Sr. Presidente - A Presidência acolhe a questão de ordem
do Deputado Gilmar Machado e o informa de que nos
encontramos na parte final da avaliação das propostas
apresentadas por todos os Deputados. Esta Mesa tem o
compromisso de apresentar o projeto de modificação do
Regimento Interno, uma vez que há, realmente, cistorções e
algumas dúvidas que geram dificuldades no tocante ao bom
funcionamento do Plenário desta Casa.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião até que
se ultimem os pareceres de redação final dos projetos
aprovados nesta reunião. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

 Reabertura oa Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 dos Projetos de Lei ngs 933/96, de autoria do Tribunal
de Justiça, que institui a Contribuição previdenciària;
949/96. da Procuradoria-Geral da Justiça, que institui a
contribuição previdenciária; 948/96, ao Governador do
Estado, que cria o Fundo Estadual de Apoio à Indústria
Cinematográfica e dá outras providências; 935/96. do
Governador do Estado, que transforma a unidade
administrativa da estrutura orgânica da Secretaria de Estado
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente e dá outras providências; 920/96. ao Governador
do Estado, que altera a denominação e a organização da
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e dá outras
providências: e 921/96. do Governador do Estado, q ue dá nova
denominação á Secretaria ce Estado de Indústria e Comércio e
altera a Lei ng 12.160, ce 27/5/96 (A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, e convocando os
Deputados para a Ordinária deliberativa de amanhã, as 14
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horas, com a seguinte ordem do dia: (- Á ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 142a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho PatrCis e
- Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em lQ turno, co Projeto de Lei nQ
933/96; apresentação da Emenda ng 5; encerramento aa
discussão; encaminhamento do projeto e oa emenda à Comissão
de Administração Pública - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Lei flQ 949/96; apresentação da Emenda ng 3;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da
emenda à Comissão de Administração Pública - Discussão, em

l Q turno, do Projeto de Lei nQ 900/96: aprovação com as
Emendas ngs 1 e 2 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávi l a - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Aliton Vilela - Aalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Ciêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezence -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqúinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataide - 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 - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres
- Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - RonaldO Vasconc& los - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder à leitura
ca ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte cia reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em decorrência de entendimentos que

estão sendo feitos sobre a apreciação da matéria constante
na pauta, a Presidência suspende a reunião por 5 minutos.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão
reabertos os nossos trabalros.

Palavras ao Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião o Projeto de Lei ng 948/96 e o Veto à Proposição
de Lei ng 13.118. em virtude da sua apreciação na reunião
ordinária deliberativa realizada noje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lp turno, do Projeto de
Lei ng 933/96, do Tribunal de Justiça, que institui
contribuição previdenciária para custeio de proventos de
aposentadoria dos magistrados e dos servidores do Poder
Judiciário do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, e
com as Emendas ngs 2 a 4, q ue apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas ngs 1, da Comissão de Justiça, e 2 a 4. da
Comissãoce Administração P.blica. Em discussão. o projeto.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI No 933/96
Acrescente-se onde convier:
Art .....- A cobrança da contribuição será precedida da

instituição, em lei, co Fundo de que trata o art ......
Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao
projeto emenda do Deputado Gilmar Machado, que recebeu o ng
S. Nos termos do 2g do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai aevolver o projeto com a emenda à Comissão
de Administração Pública.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 949/96. da
Procuradoria-Geral de Justiça, que institui contribuição
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria dos
membros e aos servidores do Ministério Público do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constituciona l idade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação com as Emendas rigs 1 e 2. que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Administração Púbi:ca. Em discussão, o projeto.
- Vem á Mesa:
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EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI Hg 949/96
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- A cobrança da contribuição será precedida da
instituição, em lei, do Fundo de que trata o art.
Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao
projeto emenda do Deputado Gilmar Machado, que recebeu o
número 3. Nos termos do i 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenca á
Comissão de Administração Pública.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 900/96. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Municipio de Lima Duarte imóveis que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 e 2. Que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua a provação com as
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça. 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
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lgturno, o Projeto de Lei ng 900/96 com as Emendas ns 1
e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumorido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 30, ás 9 e ás 20 horas.
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28Q REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Bilac Pinto, Anivaldo Coelho e
Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Kemil
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, Deputado
Alvaro Antônio, assume a direção dos trabalhos o Deputado
Bilac Pinto. Este, havendo número regimental, declara aberta
a reunião, Informa que ela se destina a abreciar a matéria
constante na pauta e solicita ao De putado Anivaldo Coelho
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, passa-se à fase de distribuição
de proposições. A Presidência designa o Deputado Anivaldo
Coelho para relator do Requerimento ng 1.558/96. do Deputado
Dimas Rodrigues. Passa-se á fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário da Assembléia. Nos termos regimentais, o Deputado
Bilac Pinto, autor do Projeto de Lei ng 888/96, passa a
Presidência ao De putado Anivaldo Coelho, que emite parecer
concluindo pela aprovação da proposição na forma co
Substitutivo ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda ng 1, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Bilac Pinto retoma
a direção dos trabalhos, e passa-se à fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Anivaido Coelho emite
parecer oral favorável à aprovação do Requerimento n
1.558/96. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos De putados, solicita a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Alvaro Antônio. Presidente - Bilac Pinto - Ivo José.
ATA DA lê 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 trinta e cinco minutos do dia vinte e dois
de outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem ria
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Jorge Hannas
e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta.
Jorge Eduardo ce O l iveira, Hely Tarqüinio e Péricles
Ferreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e Solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade
da reunião é ouvir o Sr. José Maria Borges, Presidente do
IPSEMG, a quem convida a tomar assento á mesa. O Presidente
passa. inicialmente. a palavra ao Deputado Gilmar Machado,
que justifica a apresentação do requerimento cue deu origem
a esse convite. Em seguida, a Presidência passa a palavra ao
Sr. José Maria Borges, que faz sua explanação. Apos. oassa-
se á fase de debates. Usam ca palavra os Deputados Gilmar
Machado, Jorge Hannas, Carlos Pimenta e Miguel Martini,
conforme consta nas notas ta quigráficas. Apôs os debates,
passa-se á fase de apresentação de proposições. O Deputado
Jorge Hannas apresenta requerimento em que solicita sejam
Convidados a participar de reunião desta Comissão os Srs.
Oswaldo Fortini Levindo Coelho e Roberto Pimentel Dias.
médicos do IPSEMC, para debaterem a situação desse
Instituto. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Miguel Martini passa a Presidência ao Deputado
Gilmar Machado e apresenta dois requerimentos, No primeiro,
solicita ao IPSEMG as seguintes informações: atendimentos
realizados no exercicio de 1995 e no periodo de janeiro a
setembro do corrente ano, mês a mês; despesa real - anual
(exercicio de 1995) e mensal (exercicio de 1996) - com
pessoal e custeio, área administrativa, área médica e
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aposentados; quadro atual e valor da folha de pagamento;
convênios e credenciamentos existentes e valor da respectiva
despesa realizada - anual (exercício de 1995) e mensal
(exercício 1996); despesa realizada relativa aos benefícios
concedidos pela entidade, com detalhamento especifico -
anual (exercício de 1995) e mensal (exercício de 1996);
patrimônio da entidade: valor real dos bens inventariados
(exercício de 1995); situação anual (locação, comodato,
etc.); valor da média salarial relativa à área
administrativa; agências e postos de atendimento existentes
no Estado, acrescentando-se a despesa realizada em cada
unidade - anual (exercício de 1995) e mensal (exercido ae
1996'; municipios conveniados e em débito com a entidade,
especificando-se os respectivos saldos devedores e os prazos
para qu i tação ; ao Hospital Israel Pinheiro, solicita as
seguintes informações: quadro de pessoal em cada unidade
interna; despesa realizada - anual (exercício de 1995) e
mensal (exercício de 1996), caracterizando-se o menor nível
de detalhamento; patrimônio inventariado - bens e valores
(exercício de 1995). No segundo requerimento, solicita sejam
ouvidos os Srs Fernando Eloy de Almeida Filho, Carlos
Alberto da Cunha, Vicente de Paulo Barbosa, João Penna
Martins Vieira. Antônio Portugal de Figueiredo. Katia Sylvia
do Valle, Marcela Damãsio Ribeiro de Castro José Eduardo de
Souza Pinheiro, Milton Vianna de Castro e Luiz G. R.
Machado, membros da equipe médica do Hospital Governador
Israel Pinheiro, do IPSEMG. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados, cada um por sua vez. O Deputado
Miguel Martini reassume a Presidência dos trabalhos e, nada
mais havendo a ser tratado, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Hannas - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 412/95
Comissão de Fiscalização Financei r a e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei nQ 412/95. da Deputada Maria Olivia, tem
por escopo a doação de imóvel ao Município de Santo Antônio
do Monte.
Distribuído o projeto ás comissões competentes, a Comissão
de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou o
Substitutivo flQ 1. NOS termos da lei interna desta Casa,
cabe agora a esta Comissão opinar quanto aos aspectos
orçamentários decorrentes da aprovação da proposição.

Fundamentação
O imóvel em tela foi objeto de doação ao Estado, pela
Prefeitura, para a construção de postos de saúde. No
entanto, a lei municipal que dispôs sobre a doação não fixou
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prazo para o cumprimento cio ônus. Passados 16 anos sem que o
posto de saúde tenha sido instalado, a municipalidade
interessa-se novamente pelo imóvel, para negociá-lo com a
CEMIG. Recebendo o imóvel. a CEMIG, em troca, estenderia a
rede cie energia elétrica a comunidades carentes do
municipio. E importante ressaltar que o Executivo Estadual
manifestou seu desinteresse pelo imóvel, conforme oficios
das Secretarias de Administração e da Saúde.
Não existem impedimentos de ordem orçamentária à aprovação

do projeto.
Além do mais, ao dispor sobre operações dessa natureza, em

que não foram fixados prazos para o cumprimento do ônus. a
Constituição Estadua . no Ato das Disposições
Constitucionais Transitõrias, determina ajo o Estado terá o
prazo de três anos, contados a partir da data ca promulgação
daquela Carta, para cumprir as finalidades dos imóveis
adquiridos mediante doação municipal, sob pena de reversão.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 412/95 no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 31 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Marcos Helênio - Jorge Hannas - Elbe Brancão - Alencar aa
Silveira Júnior.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 987/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública. õe Educação. Cultura. Des po r to e

Turismo e Laze r e cie Fiscalização Financera e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, o Projeto de Lei ng 987/96 dispõe sobre o
Conselho Estadual de Turismo e dá outras providências.
Pup licada em 17/10/96, a matéria fi distribuída ás

comissões temáticas para receber parecer, nos termos do art.
195, c/c o art, 103. do Regimento Interno,
Em virtude de requerimentos aprovados em Plenário, a
proposição será apreciada em reunião cornunta das comissões
competentes, em regime de urgência. caoendo a esta Comissão
o exame preliminar quanto ã juridicidade, à
constitucional idade e á legalidade da matéria, fundamentado
nos Seguintes termos.

Fundamentação
Com fulcro no art. 191. II. do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, a Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer propõe, por meio da proposição em apr eço , a
reativação do Conselho Estadual de Turismo, órgão criado
pela Lei nQ 8.502. de 1983.
A iniciativa resulta de estudos realizacos no Seminário
Legislativo Turismo: Caminho das Minas, que teve lugar nesta
Casa. no segundo semestre de 1995, com vistas ao
desenvolvimento do turismo no Estado. Na ocasião,
reivindicou-se o efetivo funcionamento ao reerdo Conselho.
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A Constituição Federal, no Capitulo 1 do Titulo VII, sob a
epigrafe Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica,
estabelece, nos termos do art. 180. que a união, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e
incentivarão o turismo corno fator de desenvolvimento social
e econômico.
Por seu turno, a Constituição mineira dedicou ao turismo a

Seção III do Capitulo II do Titulo IV, prescrevendo, no art.
242. que "o Estado apoiará e incentivará o turismo como
atividade econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e
desenvolvimento, social e cultural.
Ressalte-se o caput" do art. 243, uma vez que determina ao
Estado que, juntamente com o órgão colegiado representativo
dos segmentos do setor, defina a política estadual de
turismo, observadas as diretrizes e ações expressas nos
incisos 1 a XI cio referido artigo. A esse respeito, impõe-se
observar, no texto da proposição em tela. notadamente nos
arts. 2Q e 3g, as competências atribuidas ao Conselho
Estadual de Turismo, bem corno a sua composição paritãria,
com representação do poder público e da sociedade civil. Com
efeito, nos termos do art. 2Q, 1, compete ao Conselho
formular a política estadual ae turismo, acompanhar sua
execução, fixar prioridades e ordenar a captação e a
aplicação de recursos. Depreende-se ainda do referido artigo
a função deliberativa atribuída àquele órgão e sua
participação na avaliação de planos e programas regionais de
desenvolvimento turístico.
Quanto à estrutura do Conselho objeto de nosso exame,
ressalte-se a instituição de câmaras setoriais. que
contemplam os diversos segmentos da iniciativa privada
relacionados com a atividade turistica, e o fornecimento de
suporte técnico e administrativo pela Secretaria de
Indústria. Comércio e Turismo. Pasta que aquele órgão
integra.
verifica-se, portanto, que a proposição em pauta atenae ao
dever constitucional de se desenvolver, no âmbito de nosso
Estado, a política estadual de turismo.
Saliente-se, a propósito, o Projeto de Lei np 988/96, que
tramita concomitantemente com a matéria em apreço e que
propõe a adoção de um plano integrado e permanente para o
desenvolvimento do turismo no Estado, exigência também
constitucional, "ex vi" ao inciso 1 do já citado art. 243 da
Carta mineira.
Finalmente, assinale-se que o ordenamento constitucional
vigente assegura ao Estado competência para legislar,
concorrentemente com a União, sobre a proteção ao patrimônio
histórico, cultural. turistico e paisagistico, em
conformidade com o disposto no art. 24. VII. da Lei Maior.
Diante do exposto, inexistem óbices jurídico-

constitucionais ao conteúdo do projeto de lei em apreço.
Conclusão

Concluímos, portanto. pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
987/96.
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Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Olinto Godinho. relator -
Paulo Piau - Elbe Brandão.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, o Projeto de Lei flQ 987/96 dispõe sobre o
Conselno Estadual de Turismo e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição.
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, 1,
d". do Regimento Interno.

Fundamentação
Pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Turismo

aponta o turismo como uma atividade que cresce na proporção
de 7.5% ao ano.
Entretanto, segundo dados da mesma pesquisa, relativos ao
turismo receptivo na América Latina, o Brasil ocu pa posição
inferior á dos 10 paises sul-americanos relacionados por
aquela Organização, não conseguir.ao captar nem 15% do total
de turistas do continente.
Se considerarmos a importância da indústria turistica não
apenas como geradora de empregos e importante fonte de
divisas, mas também como impulsionadora de inúmeras outras
atividades, logo concluiremos que o fomento do turismo deve
ser encarado com seriedade oelo Estado.
Minas Gerais tem um rico patrimônio histórico, cultural e
paisagistico, o que, certamente, justificou a inclusão de
mais de 100 de seus municipios na relação, elaborada pela
EMBRATUR, de municipios brasileiros com potencial turistiCo.
Além disso, por sua posição geográfica privilegiada, Minas
tende a se tornar o pólo comercial do Brasil ligado ao
MERCOSUL. fato que também ensejaria fluxo turistico para o
Estado.
Por tudo isso, o projeto ora analisado se reveste de grande
importância. Ele representa o passo decisivo para o efetivo
funcionamento do Conselho Estadual de Turismo.
O art. 20 do projeto estabelece, de forma abrangente, as
competências do Conselho, responsável, além de outras
atribuições, por formular a politica estadual de turismo.
acompanhar a sua execução, fixar prioridades e ordenar a
captação e a aplicação de recursos. Cabe ainda ao Conselho
deliberar sobre assuntos diversos relacionados ao turismo e
até mesmo sobre o calendário oficial de eventos turisticos
do Estado.
E interessante notar que o Conselho, conforme dispõe o art.
3, será composto de forma paritária por memoros do poder
público e ca sociedade civil. Tal harmonização encontra sua
razão de ser Quando se considera que o turismo é atividade
que depende, em larga escala, ca parceria entre entidades
públicas e da iniciativa privada.
Constatamos, ainda, que a instituição de câmaras setoriais.
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prevista no art. 7Q, as quais terão a finalidade de prestar
assessoria ao Conselho, é medida benéfica, uma vez que o
turismo só tem condições de produzir bons resultados
econômicos, sociais e ambientais se bem gerenciado e bem
planejado.
Determinados pontos do projeto, entretanto, merecem alguns

reparos.
Como se sabe. o Conselho Estadual de Turismo integra, por
subordinação, a estrutura orgânica da Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo. Certamente por um lapso de
r edação foi omitida a expressão 'por subordinação no texto
do art. IQ, o que nos leva a apresentar a Emenda ng 1.
Já o inciso III do art. 3g relaciona como membros do
Conselho os Secretários Adjuntos do Planejamento e
Coordenação Geral e da Cultura. Parece-nos mais conveniente
que possam ser indicados, como membros do Conselho, outros
representantes das referidas Secretarias que não
necessariamente os Secretários Adjuntos. Assim, apresentamos
as Emendas riQS 2 e 3.
Por meio da Emenda ng 4 propomos nova redação para o §

do art. 3Q, por entendermos que os membros do Conselho são
nomeados pelo Governador do Estado, cabendo ao Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo indicar os representantes da
sociedade civil, caso as entidades relacionadas no 2g,
reunidas em colégio eleitoral, não o f açam no prazo de 60
dias.
Apresentamos, também, a Emenda ng 5, que dá nova redação ao

art. 4Q, por entendermos que todos os membros do Conselho
devem ser nomeados pelo Governador do Estado, e não apenas
os representantes da sociedade Civil.
Por fim, considerando que a redação do art. 5Q deve ser

aprimorada, apresentamos a Emenda ng 6.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
987/96 com as Emendas ngs 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. ig, a pôs a palavra íntegra', a

expressão 'por subordinação.
EMENDA NQ 2

Dê-se ao inciso III do art. 3Q a seguinte redação:
Art. 3g - .....................................

 

III - um representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral

EMENDA Ng 3
Acrescente-se ao art. 3g o seguinte inciso IV, renumerando-
se o subseqüente.
Art. 3Q - .....................................
'IV - um representante da Secretaria da Cultura:.

EMENDA NQ 4
Dê-se ao f 3g do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3Q - ..................
3g - Caberá ao Secretário ce Estado da Indústria, do

Comércio e do Turismo indicar os representantes da sociedade
civil, caso as entidades referidas no parágrafo anterior não
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o façam no prazo de 60 sessenta) cias contacos da
Convocação do colégio eleitoral.

EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - Os membros do Conselho Estadual de Turismo serão

nomeados pelo Governador do Estado e terão mandato de 2
(dois) anos, permitida 1 (uma) recondução..

EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 5g - A Presidência contará com o auxilio de

Conselheiros eleitos com esta finalidade, em votação
secreta, na primeira reunião realizada após a aprovação do
Regimento Interno.".
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Jorge Hannas.
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e T uriSmo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em análise. de autoria da Comissão de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, dispõe sobre
o Conselho Estadual de Turismo.
Publicada, a proposição foi encaminhada, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
identificou impedimento a sua tramitação. Em seguida, a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da
matéria com as Emendas ngs 1 a 6, que apresentou. Vem,
agora, a proposição a esta Comissão, em obediência aos
comandos regimentais pertinentes, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise parece-nos responder com muita
lucidez e proficiência ás demandas especificas do
desenvolvimento do turismo em nosso Estado, com a reativação
do Conselho Estadual de Turismo - CET.
órgão deliberativo, sua competência coloca-o no centro do
sistema aoministrativo encarregado de desenvolver,
organizada e eficientemente, o potencial turistico de Minas
Gerais, em articulação com a Secretaria de Indústria.
Comércio e Turismo.
Além de o CET ocupar lugar central no horizonte

administrativo do poder público, sua composição paritãria
responde a uma demanda da sociedade, que quer participar
efetivamente do planejamento e do acompanhamento das
atividades voltadas para o turismo, de responsabilidade do
Estado. E o que faz cio CET um órgão constituido
paritariamente de cinco representantes cio poder público e
cinco da sociedade civil, esses últimos eleitos pelas
entidades civis referidas no 2Q do art. 3g da oroposição.
A criação das câmaras setoriais, que funcionarão como
órgãos de assessoramento do CET, conforme estabeleceu seu
regimento, parece-nos uma idéia sumamente oportuna e
tecnicamente ajustaca às finalidades que o ór'gão pretende
atingir: tornar realidade as condições oue favoreçam a
fruição cias ri quezas turistícas de Minas Gerais, por meio de
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ações concretas, coerentes e eficazes, emanadas de

autoridades públicas competentemente esclarecidas e
conscientes de suas responsabilidades executivas.
Com vistas ao aprimoramento da proposição, apresentamos
emenda incluindo um representante ca Secretaria do Meio
Ambiente, por considerarmos indispensável a presença desse
órgão em um conselho de turismo, e outro da sociedade civil,
para que possa ser mantida a paridade na composição do
Conselho.

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

987/96 com as Emendas flQS 1, 4, 5 e 6. da Comissão de
Administração Pública, e 7. Que apresentamos, e pela
rejeição das Emendas nos 2 e 3. ca Comissão de Administração
Pública.

EMENDA NQ 7
Acrescente-se a seguinte alínea 'c ao inciso III do
do art. 3g, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3g - O Conselho Estadual de Turismo é composto por 12
(doze) membros que representarão, paritariamente, o poder
público e a sociedade civil

lg - Compõem a representação do Poder Executivo no
referido Conselho:

II- ...........................................
III - Um representante de cada uma das seguintes

Secretarias de Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral

b) da Cultura:
c) do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
IV - Um representante da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais..
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anderson Adauto, relator -
Antônio Genaro - Gilmar Machado - Aalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Laze r , o projeto em pauta reformula o Conselho
Estadual de Turismo.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação da proposição com as Emendas nos 1 a 6.
que apresentou.
Posteriormente. a Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo eLazer opinou pela aprovação do projeto com a
Emenda no 7. que apresentou, e as Emendas nos l. 4. 5 e 6,
da Comissão precedente.
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer.

nos termos regimentais.
Fundamentação

0 Conselho Estadual de Turismo, órgão deliberativo a se
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vincular à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, tem
por finalidade aprovar planos, programas e projetos ligados
a política estadual de turismo e foi instituído pela lei no
8.502. de 19/12/83.
O projeto em exame visa a alterar a composição do Conselho
e algumas de suas competências, estando em consonância com o
Plano Mineiro de Turismo, objeto do Projeto de Lei n
988/96. ambos fruto do seminário legislativo sobre turismo
realizado nesta Casa em 1995.
A principal alteração proposta está na composição do
Conselho. Antes, ele era composto por 34 membros, e agora se
propõe uma comoosição de 10 memoros - ou 12. caso prevaleça
a proposta contida na Emenda ng 7 -. Civididos
paritariamente entre poder público e empresas privadas.
o objetivo da alteração é dar maior eficiência e efetivo
funcionamento ao Conselho, que com essa nova estrutura se
tornará mais ágil e eficaz, contribuindo para a melhoria da
atividade turística em nosso Estado.
Do ponto de vista orçamentário, não há dispêndio financeiro

para a viabilização do projeto em análise.
Conclusão

Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 987/96 no ig turno, com as Emendas flQS 1, 4. 5 e
6, da Comissão de Administração Pública, e com a Emenda flQ
7, da Comissão de Educação. Cultura, Desporto. Turismo e
Lazer, e pela rejeição das Emendas ngs 2 e 3, da Comissão de
Administração Púbica.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Gilmar Machado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 806/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 806/96, do Deputado José Bonifácio, que
declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Mirai, com
sede no Município de Mirai, 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 ao art. 270, ig. do Regimento
Interno.
Assim senco, opinamos por se dar á pr000sição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 806/96
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Mirai,

com sede no Município de Mirai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
Rural de Mirai, com sede no Município de Mirai.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data ao sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penne, relator - ElDe

Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 858/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 858/96, do Deputado Wanderley Avila,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Quartéis, com sede no Município de Inhaúma. 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. í lQ. do Regimento

Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proosiçâO a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Ng 858/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Elbe

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 896/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei r)Q 896/96. de autoria do Governador do
Estado, que dá nova redação ao 'caput' do art. 3g da Lei ng
12.082, de 12/1/96, que torna obrigatório o uso do cinto de
segurança nos veículos que menciona, no território do Estado
de Minas Gerais, 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 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 NQ 896/96
Dá nova redação ao "caput" do art. 3 g da Lei flQ 12.082, de
12 de janeiro de 1996, que torna obrigatório o uso do cinto
de segurança nos veículos que menciona, no território do
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O caput do art. 3g da Lei ng 12.082. de 12 de
janeiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3g - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o

proprietário do veiculo a multa de 60 sessenta) Unidades
Fiscais de Referência - UFIRs - por infração..
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria sarros, relato-
- Alvaro Antônio.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 897/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 897/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Juiz de Fora o imóvel que especifica, foi aprovado em
turno único, com a Emenda flQ 1.
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.
Considerando que o imóvel objeto da pretendida doação
encontra-se minuciosamente descrito em escritura pública
devidamente identificada no art. lQ do projeto, esta
Comissão houve por bem suprimir do referido dispositivo
algumas informações relativas à configuração do terreno, em
obediência aos princ)pios de concisão e clareza que norteiam
a redação ao texto legal.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aDrovado.

PROJETO DE LEI No 897/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de
Fora 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 Juiz de Fora, com intervenlência da Companhia
de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -. o
imóvel constituído por terreno situado naquele município, no
loteamento Vila Esperança II, Bairro Benfica, com área
aproximada de 5.220m2 (cinco mil duzentos e vinte metros
quadrados) e limites e confrontações especificados na
escritura pública de retificação e ratificação, lavrada a
fls. 171 do livro 54-O do Cartório Co 7g Oficio de Notas de
Belo Horizonte e averbada sob o ng 2. no Registro ng 4,374,
no livro 2 do Cartório do 3Q Oficio do Registro de Imóveis
da Comarca de Juiz de Fora, em 5 de julho de 1982.
Parágrafo único - O terreno a aue se refere este artigo

destina-se à construção de casas populares.
Art. 2 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado, se, findo o prazo oe 10 (dez) anos
contados da publicação desta lei, não lhe for Cada a
destinação prevista nc arágrafo único do art. lç.
Art. 3g - Esta le entra em vigor na aata de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 Ce outubro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 920/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 920/96, ao Governador co Estaco, que
altera a denominação e a organização da Secretaria de Estado
Ce Esportes, Lazer e Turismo e dá outras providências, foi
aprovado em turno único, com as Emendas ns 1 a S.
Vem agora o orojeto a esta Comissão. a fim ce cue. segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.



64

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 920/96
Altera a denominação e a organização da Secretaria de
Estado de Esportes. Lazer e Turismo e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. l Q - A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, de que trata o art. 8Q da Lei no 11.819, de 31 de
março de 1995, passa a denominar-se Secretaria de Estado de
Esportes.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q - A Secretaria de Estado de Esportes tem por
finalidade planejar, organizar, coordenar, dirigir, executar
e controlar as atividades setoriais, a cargo do Estado, que
visem ao desenvolvimento social por meio de ações relativas
ao esporte e ao lazer.
Art. 3Q - Compete à Secretaria de Estado de Esportes:
1 - elaborar e propor a política estadual de esporte e
lazer e as ações necessárias à sua implementação;
II - articular-se com o Governo Federal e com os Governos

Municipais, objetivando desenvolver ações voltadas para os
esportes de rendimento e comunitário e o praticado com
finalidade socioeducacional
III - promover entendimento e negociação com o Governo

Federal e os órgãos de fomento e desenvo'vimento, visando à
captação de recursos;
IV - promover a realização de eventos esportivos e de lazer

que objetivem a participação de estudantes, jovens, idosos e
portadores de deficiência física;
V - criar ou fomentar a criação de sistema de esportes,
lazer e recreação destinado, preferencialmente, às classes
de menor renda;
VI - exercer outras atividades correlatas.

Capitulo III
Da Estrutura

Seção 1
Da Estrutura Orgânica

Art. 4Q - A Secretaria de Estado de Esportes tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal
b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria Operacional;
d) Diretoria de Controle Interno;
IV - Superintendência de Suporte Técnico:
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a) Diretoria de Registro de Entidades;
b) Diretoria de Análise de Projetos;
c) Diretoria Técnica;
V - Superintendência de Esportes:
a) Diretoria de Apoio ao Esporte de Rendimento;
b) Diretoria de Apoio ao Esporte Comunitário;
c) Diretoria de Apoio Socioeoucacional
VI - Superintendência de Lazer.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Seção II
Do órgão Subordinado e da Entidade Vinculada

Art. 5g - Integram a Secretaria de Estado de Esportes:
1 - por subordinação: o Conselho Estadual de Desportos;
II - por vinculação: a entidade Administração de Estádios

do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 6Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão constantes no anexo desta lei.
Art. 7Q - Fica transformado 1 (um) cargo de Diretor II.
código MG-05. símbolo DR-05. em cargo de Assessor-Chefe.
código MG-24. símbolo AH-24, lotado na Assessoria de
Planejamento e Coordenação da Secretaria de Estado de
Esportes.
Art. 8g - Os cargos a que se referem os arts. 6g e 7 serão
identificados em resolução do Secretário de Estado ce
Recursos Humanos e Administração.

Capitulo V
Das Disposições Finais

Art. 9g - Ficam transferidos para a Empresa Mineira de
Turismo - TURMINJAS - os programas, projetos e atividades
relacionados com o turismo, bem como os contratos, os
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo até a data
da publicação desta lei.
Parágrafo único - Fica o PoderExecutivo autorizado a abrir
crédito especial destinado á transferência de recursos
orçamentários necessários ao cumprimento do disposto neste
artigo.
Art. 10 - Fica extinto o Conselho Estadual do Lazer - CEL.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrario, em
especial os arts. 8g. 9g, 10 e 11 da Lei ng 11.819. de 31 de
março de 1995.
Sala das Comissões, 30 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Arnaldo Peona.
ANEXO

a que se refere o art. 6Q ca Lei ng . de de ce 1996)
Cargos em p rovimento em comissão extintos

(Secretaria de Estado de Es portes. Lazer e Turismo)
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* - O quadro dos cargos mencionados foi publicado na edição

de l Q/ 11 /96, do Diário do Legislativo
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Np 921/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 921/96, de autoria do Governador do
Estado, que dá nova denominação à Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio e altera a Lei nQ 12.160. de 27/5/96.
Que dispõe sobre sua finalidade e organização. foi aprovado
em turno único, 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 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 921/96
Dá nova denominação à Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio e altera a Lei ng 12.160, de 27 de maio de 1996.
que dispõe sobre sua finalidade e organização.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A Secretaria de Estaco de Indústria e Comércio.
de que trata a Lei nQ 12.160, de 27 de maio de 1996, passa a
denominar-se Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Turismo.
Art. 2 - O art. lQ da Lei flQ 12.160. de 27 de maio de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. lg - A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e

Turismo tem por finalidade planejar, coordenar, executar e
controlar as atividades setoriais, a cargo do Estado,
relativas à promoção e ao incentivo da indústria, do
comércio, dos serviços e do turismo.
Art. 3Q - O art. 2Q da Lei nQ 12.160, de 27 de maio de
1996. fica acrescido do seguinte inciso X:
"Art. 2 - ...................................
X -	exercer a supervisão de politicas e planos
governamentais relativos ao turismo no Estado..
Art. 4Q - O art. 4Q da Lei nQ 12.160. de 27 de maio de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4g - Integram a Secretaria de Estado de Indústria,

Comércio e Turismo:
- por subordinação:

a) o Conselho de Industrialização - COIND -;

b) o Conselho Estadual de Turismo - CET -;
II - por vinculação:
a) a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -

CDI-MG -;
b) a Junta Comercial ao Estado de Minas Gerais - JUCEMG -;

c) o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI -;
d) a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -;
e) a Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.".
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
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Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI No 922/96
Comissão de Redação

O Projeto ae Le i r.g 922/96. do Governador do Estado. Que
autoriza o Poaer Executivo a fazer r everter á Mitra
Arquidiocesana de Diamantina o imóvel q ue especifica, foi
aprovado em turno único, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de aue, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos cio 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 922/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter á Mitra

Arquidiocesana de Diamantina o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa da Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter á Mitra Arquidiocesana de Diamantina 2 (duas) áreas
que perfazem 2.508,86m2 (dois mil quinhentos e oito virgula
oitenta e seis metros quadrados), desmembradas de terreno
situado no Município de Várzea da Palma, de propriedade do
Estado, havido por doação daquela Mitra, conforme a
escritura registrada sob o ng 5.887, às fls. 177 e 178 do
livro 3-G do Cartório de Registro de Imóveis de Pirapora e
com os seguintes limites e confrontações:

- área ca creche: a linha demarcatória inicia-se no
entroncamento das Ruas Dr. Antônio P. Coelho e Isaias J.
Oliveira e segue por esta última, numa distância de 40.65m
(quarenta virgula sessenta e cinco metros), até atingir a
Rua Francisco Lopes: dai, deflete á direita e segue por esta
rua, numa distância de 46.30m (Quarenta e seis virgula
trinta metros); dai, deflete á direita e segue por 2 (dois)
alinhamentos, numa distância de 17.13m (dezessete vírgula
treze metros) e 14,47m (quatorze vírgula quarenta e sete
metros), até atingir a Rua Dr. Antônio P. Coelho: dai.
deflete á direita e segue por esta rua, numa distância de
47,50m (quarenta e sete virgula cinqüenta metros), até
atingir o ponto inicial:
II - área da casa das Irmãs: a linha demarcatõria inicia-se
na Rua Isaias J. Oliveira e segue por esta rua, numa
distância de 62.90m (sessenta e dois virgula noventa
metros); dai, deflete à esquerda e segue numa distância de
20,15m (vinte vírgula quinze metros); dai. deflete á
esquerda e segue por 2 (dois) alinhamentos, numa distância
de 50.45m (cinqüenta vírgula quarenta e cinco metros) e
14.60m (quatorze vírgula sessenta metros); dai, deflete à
esquerda e segue numa distância de 11.80m (onze vírgula
oitenta metros), até atingir o ponto inicial.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as Leis ngs 4.367, de 5 de janeiro de 1967, e
8.272. de 27 de agosto de 1982.
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Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria Barros, relator
- Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 923/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 923/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Município de Santo Antônio do Aventureiro, foi
aprovado em turno único, 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 dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 923/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Santo Antônio do Aventureiro.
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 Aventureiro imóvel
urbano de sua propriedade, havido por doação, localizado
nesse município, na Rua Pedro Sã Ferreira, constituído do
lote ng 7 da quadra A do loteamento Bela Vista, com 399m2
(trezentos e noventa e nove metros quadrados) de área,
confrontando, pelos lados, com os lotes ngs 6 e 8 e, pelos
fundos, com imóveis de propriedade de Alceu Manoel Werneck,
conforme a escritura registrada sob o ng R.2-7850, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba.
Art. 2g - A reversão de que trata o artigo anterior se fará
sem ónus para o Estado.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 948/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 948/96, do Governador do Estado, que
cria o Fundo Estadual de Apoio á Indústria Cinematográfica -
FEAIC - e dá outras providências, foi aprovado em turno
único, com as Emendas flQS 1 e 2.
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 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 948/96
Cria o Fundo Estadual de Apoio á Indústria Cinematográfica
- FEAIC - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Apoio à Indústria
Cinematográfica - FEAIC -, que tem por objetivo incentivar e
apoiar financeiramente o cinema como atividade econômica e
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corno forma de promoção e de desenvolvimento social e
cultural do Estado.
Art. 2g - São beneficiárias de operações de financiamento
com recursos do fundo pessoas jurídicas de direito privado e
entidades de direito público, estaduais ou municipais.

1 Q - A concessão de financiamento a entidade de dreito
público fica condicionada ao cumprimento, pela beneficiãria,
das exigências legais relativas ao endividamento do setor
público.
f 2Q - Será reservado um percentual de 20% (vinte por
cento) do total dos recursos do fundo para a atividade
cinematográfica de curta-metragem.

- Em decorrência das caracteristicas do empreendimento
e do interesse econômico e social do Estado, o Poder
Executivo poderá estabelecer, por meio de decreto, critérios
distintos de financiamento, relativos a prazos, valores e
forma de amortização, respeitado o disposto no art. 5g desta
lei.
Art. 3Q - São recursos do FEAIC:
- as dotações consignadas no Orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - os recursos provenientes de operações de crédito
interno e externo de que o Estado seja mutuário;
III - os retornos relativos a principal e encargos de

financiamentos concedidos com recursos do fundo;
IV - os resultados das aplicações financeiras de

disponibilidades transitórias de caixa do fundo;
V - as doações e os recursos de outras origens.

lg - O Poder Executivo provisionará o fundo,
oportunamente e por qualquer das formas previstas neste
artigo, com recursos suficientes para cumprir as obrigações
assumidas em decorrência da aplicação do disposto nesta lei.

2g - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de serviço de divida das operações de crédito
contraídas pelo Estado e destinadas ao fundo, na forma a ser
definida em regulamento pelo Poder Executivo.
Art. 4g - O FEAIC, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, sem prejuízo do disposto no 2Q do art. 3g
desta lei, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamento reembolsável
Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento

com recursos do fundo será de até 12 (doze) anos contados da
data de publicação desta lei, facultado ao Poder Executivo
propor sua prorrogação, com base em avaliação de desempenho
do fundo.
Art. 5 - Os recursos do fundo serão utilizados no
financiamento de inversões fixas e de capital de giro, em
projetos ae comprovada viabilidade técnica, econômica e
financeira, estanco as operações sujeitas às seguintes
condições gerais:
1 - enquadramento da empresa e do projeto a serem

beneficiados no disposto nos arts. lg e 2g desta lei;
II - conclusão favorável da análise da empresa postulante e

do projeto a serem beneficiados, em seus aspectos juridico-
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cadastral, técnico, econômico e financeiro;
III - financiamento de, no máximo, 80% (oitenta por cento)

do investimento global previsto;
IV - oferecimento pelo beneficiário, com recursos próprios,

de contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
total do investimento;
V - prazo de até 3 (três) anos para os financiamentos de
capital de giro, sendo até 1 (um) ano de carência e até 2
(dois) anos de amortização;
VI - prazo de até 7 (sete) anos para os financiamentos de
inversões fixas e os financiamentos mistos, que abrangem
inversões fixas e capital de giro, sendo até 2 (dois) anos
de carência e até 5 (cinco) anos de amortização;
VII - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo;
VIII - juros de, no máximo, 12% a.a. (doze por cento ao
ano), calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização;
IX - remuneração do agente financeiro de 3% a-a (três por

cento ao ano) incidentes sobre o saldo devedor reajustado,
incluída na taxa de juros;
X - amortização mensal do principal, a partir do término do
prazo de carência;
XI - definição, pelo agente financeiro, das garantias reais
ou fidejussórias, bem como das subsidiárias, em cada
financiamento, de acordo com suas normas operacionais;
XII - apresentação de certidão negativa de débito, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, em caso de empresa
estabelecida no Estado.

l Q - Cabe ao Grupo Coordenador definir as condições
operacionais não estabelecidas neste artigo.

2g - NOS financiamentos para capital de giro, o agente
financeiro poderá cobrar, sem prejuízo do disposto no inciso
IX, comissão de abertura de crédito, a ser definida pelo
Grupo Coordenador e descontada no ato da liberação dos
recursos.

3g - Os procedimentos e as penalidades a serem aplicados
nos casos de inadimplemento e de sonegação fiscal serão
estabelecidos no regulamento do fundo.

4g - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG - atuará como mandatário nó Estaco na contratação de
operações de financiamento com recursos do fundo, na
cobrança dos créditos concedidos e na definição da forma de
aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos
termos do art. 6Q da Lei Complementar ng 27. de 18 de
janeiro de 1993, alterada pela Lei Complementar ng 36, de 18
de janeiro de 1995, devendo, para tanto, recorrer ás medidas
administrativas e judiciais necessárias.
Art. 6g - O fundo terá como gestora a Secretaria de Estado

da Cultura e como agente financeiro o BDMC-
Parágrafo único - AS competências e as atribuições da

gestora e do agente financeiro são as definidas nos incisos
1 e II do art. 4Q da Lei Complementar no 27, de 18 de
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janeiro de 1993, alterada pela Lei Complementar ng 36, de 18
de janeiro de 1995.
Art. 70 - Para efeito do disposto no art. 50 da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, compete à
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira da
gestora e do agente financeiro do fundo, em especial no que
se refere a:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa do fundo;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo.

l - Compete, ainda, à Secretaria de Estado da Fazenda a
análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do agente financeiro do fundo, sem prejuízo das
análises do Tribunal de Contas do Estado.

- Ficam o agente financeiro e a gestora do fundo
obrigados a apresentar relatórios específicos na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 80 - Compõem o Grupo Coordenador um representante de

cada um dos seguintes órgãos e entidades:
1 - Secretaria de Estado da Cultura:
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado da Fazenda:
IV - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo:
V - BDMG -:
VI - Associação Mineira de Cineastas - AMC.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no inciso III do art. 4g da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, alterada pela
Lei Complementar ng 36, de 18 de janeiro de 1995, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e propor a criação de programas a serem
implementados com recursos do fundo.
Art. 90 - Os demonstrativos financeiros do fundo obedecerão

ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964,
e às normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do

FEAIC.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 200a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE OUTUBRO DE 1996

P r esic1énca da Depj:ada Mar-a José Haueisen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 1.007 e 1.008/96 - Requerimentos ngs 1.767 e
1.768/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Miguel
Martini e Marcelo Gonçalves (2) e da Comissão de Politica
Energética - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas - 2a Fase:
Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Âncjerson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarciüinio - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - JOSé Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder
á leitura da ata da reunião anterior,

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ermano Batista, 4-Secretário nas funções de
2Q-Secretário. procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores insc tos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportur, cade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições



PROJETO DE LEI Nç 1.007/96

Altera os limites entre os Municipios de Mantena e São João
ao Manteninria.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Para todos os efeitos de lei e na forma das

normas já existentes, fica definida como limite entre os
Municipios de Mantena e São João do Manteninha a seguinte
linha demarcatória:
Das cabeceiras do córrego Brejaúba e Lirneirinha, por

divisores de águas, em linhas pelos pontos mais elevados até
atingir o rio São Mateus, nas proximidades do córrego Bom
Jardim, de onde prossegue subindo pelos divisores da
vertente da margem direita do córrego Bom Jardim até
defrontar com a cabeceira do córrego Araponga. Dai, em linha
q ue passa pelo divisor de águas do córrego Araponga e do
córrego aas Pedras, até defrontar com a cabeceira do córrego
do Bendito (terceiro afluente da margem esquerda do cõrrego
das Pedras), segue pelo divisor da margem esquerda do
córrego Benedito, até defrontar com a foz do córrego
Jequitibá, no córrego das Pedras: alcança essa foz e segue
pelo leito do córrego Jequitibã até a foz do córrego Novo,
transpõe o córrego e sobe pelo divisor da margem direita do
córrego Jequitibá até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira
do ribeirão Boa Vista, dai em linha q ue passa pela cabeceira
do córrego São João, nos limites intercjistritais com o
Distrito Sede do Municipio de Mantena.
Art. 2g - A partir da publicação desta lei, considerar-se-

ão incorporadas ao Municipio de São João do Manteninha as
áreas oriundas da alteração da divisão de que trata o artigo
anterior, com suas respectivas benfeitorias.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Ermano Batista
Justificação: Na verdade, a alteração que se pretende fazer

Dor meio do presente projeto já é oacificamente respeitada
Dela população da respectiva área, considerando-se os
limites consagrados na forma da tradição, dos hábitos e dos
costumes locais.
A alteração será relativamente pequena em termos de área,

mas bem significativa ao se considerarem fatores importantes
como as comunicações, as facilidades ae estradas, a
proximidade com a sede, a dependência das escolas, os
problemas de assistência social e de saúde e,
particularmente, a estrutura económica da localidade em
relação a cada um dos municipios.
A lei é, portanto, ratificadora do consuetudinário, da

vocação do entendimento local, e deve ser considerado Que as
duas cidades, voluntariamente, por meio de leis municipais,
como consta em cópias em anexo, já decidiram assim entender.
Considere-se que, na forma dos costumes locais, os ônus, as

obras, a assistência de toda ordem e as responsabilidades
administrativas com relação á área q ue se quer anexar ao
Municí p io de São João do Manteninha tem cabido a este. 0
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vinculo è real, inexorável e imutável.
Ora, para que o MunicipiO de São João ao Manteninha possa
gerir com eficácia e de forma regular a área, indispensável
se torna que haja a necessária cobertura legal
Portanto, o que se pretende aqui è a legitimação do que já
existe, de fato, numa forma clara e consagrada pela
população.
Peço, pois, que esta Casa haja por bem aprovar o projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Assuntos Municipais para parecer, nos termos do art. 195.
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.008/96
Declara de utilidade pública a ÂDUCON-MG- Associação de
Defesa doS Usuários. Consumidores e Contribuintes em Minas
Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade a ADUCON-MG-
Associação de Defesa dos Usuários. Consumidores e
Contribuintes em Minas Gerais, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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.
Alvaro Antônio
Justificação: A ADUCON-MG foi fundada com o objetivo de

defender suprapartidariamente e sem corporativismo os
direitos dos cidadãos e representar consumidores.
contribuintes e usuários em seu relacionamento com os órgãos
públicos dos três Poderes em seus diversos niveis, bem como
junto a instâncias da sociedade civil, buscando a melhoria
da qualidade dos serviços prestados à população. A entidade
não tem finalidade lucrativa e vem prestando relevantes
serviços, contribuindo para consolidar a consciência de
cidadania e desenvolvendo ações que resultam no
fortalecimento das instituições e da democracia. Tais fatos
justificam que lhe seja concedido o titulo ceclaratório de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de JuE:iça, para
exame preliminar, e de Defesa do Consumicr, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.767/96, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja incluída entre as emendas de bancada do orçamento da
União para 1997 a destinação de recursos para o asfaltamento
do trecho Januária-Itacarambi-Manga-MOfltalvãflia da BR-135.

A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Ng 1.768/96. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sra. Rosemary Allem Vaz de Oliveira. Delegada cc Polícia do
Município de Sete Lagoas, pelos excelentes serviços
prestados ao município. (- A Comissão ce Educação.)
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COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Miguel Martini e Marcelo Gonçalves (2) e da Comissão de
Politica Energética.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a 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 de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário do
teor das comunicações apresentadas nesta reunião pela
Comissão de Politica Energética - aprovação, na 29a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos ngs 1.683 a 1.687 e 1.702 a
1.715/96, do Deputado Gil Pereira; e dos Deputados Miguel
Martini - ausência do Pais nos dias 29 a 31 do corrente mês
(Ciente. Publique-se.); e Marcelo Gonçalves (2) -
falecimento do Sr. Sebastião Ferreira Guimarães, em São
Gonçalo do Pará, e do Sr. Elder Lúcio Bastos Silva, em Pedro
Leopoldo (Ciente. Oficie-se.).

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

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Eu queria solicitara essa
Presidência que encerrasse, de plano, a reunião, já que não
temos quorum" suficiente para votar matérias tão
importantes.

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - A Presidêrcia verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerr. a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de deba:es de amanhã, dia lo de novembro, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM lo DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Antônio Roberto

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum".
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Antônio Roberto - Carlos Murta - Dimas Rodrigues - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio João Leite - Jorge Hannas - José
Braga - Marco Régis - Raul Lima Neto.

Falta de 'Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Roberto) - Às 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, PC
falta de "quorum". e convoca os Deputados para a ordinãr
de debates de segunda-feira. dia 4, às 20 horas.
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ATA DA 143a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Suspensão
e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ
933/96; requerimento do Deputado Francisco Ramalho;
deferimento; discurso do Deputado Durval Angelo; votação do
projeto salvo emendas e destaque; aprovação; votação das
Emendas ns 2 a 4 e 6 a 8; aprovação; votação da Emenda no
5; rejeição; votação da Emenda ng 1; rejeição - Votação, em
lQ turno, do Projeto de Lei n -Q 949/96; votação do projeto
salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nQs 1 e 2;
aprovação; votação da Emenda nQ 3; rejeição - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Aalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - 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 - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos
Helênio - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - 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 de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada 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 2ê Parte da reunião, com a
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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 ng 900/96. em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem
á noite.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - 4 Presidência suspende a reunião por 10
minutos, para aguardar que se ultimem os pareceres da
Comissão de Administração Pública Sobre as emendas aos
Projetos de Lei ngs 933/96 e 949/96. Estão suspensos os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão

reabertos os trabalhos
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em IQ turno, ao Projeto de Lei
nQ 933/96. do T r ibunal de Justiça, q ue 4 nstitui contribuição
previdenciária para custeio de proventos de aposentadoria
dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do
Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e
com as Emendas flQS 2 a 4, que apresentou. A Comissão ae
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
as Emendas ns 1. da Comissão de Justiça, e 2 a 4. ca
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,
voltou o projeto ã Comissão de Administração Pública, que
opinou pela rejeição da Emenda ng 5 e pela aprovação das
Emendas ngs 6 a 8. que apresenta.
Vem ã Mesa requerimento cio Deputado Francisco Ramalho, em
que solicita a votação destacada da Emenda ng 1 ao Projeto
de Lei ng 933/96. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presicente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, como Lider da Bancada do PT, faremos um
breve histórico para justificar a nossa votação.
Nos meses de junho e julho, quando da tramitação do projeto

que institui o aumento da contribuição previdenciãria dos
servidores do Executivo, a Bancada ao PT se posicionou
contra o projeto, na compreensão de que havia necessidade de
uma discussão maior a respeito do assunto. Primeiro,
deveriamos discutir o cálculo atuarial das aposentadorias.
como estabelece a Constituição Federal, e, depois, o Fundo
Previaenciár aue seria o órgão gestor dessa contribuição.
Nossa polêm'_ se deve muito ao fato de que hoje as

politicas neoliberais, implantadas no Brasil e em quase todo
o mundo, vêm colocar como bode expiatório da crise e da
incompetência das elites de gerirem a coisa pública o
servidor público. Não aceitávamos tal ouestão e achávamos
Que. se hoje há dificuldade para o Governo honrar o
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compromisso com pagamentos dos servidores e com sua
aposentadoria, a razão disso é a grande promiscuidade que
existe neste País no que se refere ao envolvimento e
comprometimento do Estado com o setor privado. Esta é a
grande questão.
Os juros da divida pública, estes sim, são o grande algoz
do serviço público. Enquanto Minas Gerais economiza, com
todas as reformas que fez, R$210.000.000,00/ano, paga
R$480.000.000,00 da sua divida pública, em grande parcela
contraída com Bancos privados.
A esse mesmo filme estamos assistindo agora em Contagem:
uma crise, da qual o grande vilão são os juros da divida
pública, os juros dos empréstimos contraídos naquela cidade
com o setor privado. Isso não é diferente de Minas Gerais,
não foi diferente do México, da Argentina, do Chile, nem
será diferente da crise da qual o Brasil se aproxima.
Na polêmica que levantamos aqui na primeira semana de
julho, estabelecemos um acordo mínimo com a Bancada do
Governo nesta Casa, de que o Governador encaminharia à
Assembléia projeto de lei, num prazo de 60 dias, para a
criação do fundo previdenciãrio, porque tínhamos certeza de
que, conforme estabelece a legislação federal, esse fundo
seria gerido paritariamente com a participação dos
servidores públicos e suas entidades representativas. De
certa forma, haveria o controle da sociedade, através dos
servidores públicos.
Pois bem, o Governador, desrespeitando o acordo aqui
firmado com as suas lideranças, vetou tal emenda. A posição
da Bancada era de que deveria se restabelecer a questão do
Fundo Previdenciário e a participação dos servidores na
gestão dos recursos que são descontados de seus próprios
salários.
Felizmente, em um acordo conduz- pelo Presidente desta
Casa e pelo Líder do Governo com a Bancada do PT, e em
entendimento direto com o Governador do Estado, ficou
firmado que o Governo Estadual tem até o dia 31 de março
para encaminhar a esta Casa a criação do Fundo
Previdenciário.
Mais do que a vitória de uma bancada, isso representa a
vitória da democracia e de um acordo firmado nesta Casa.
Mais do que a vitória de uma bancada, é a vitória dos
servidores públicos, que poderão participar e decidir sobre
os recursos que são descontados de seus salários.
Nesse sentido, a Bancada do PT. com essa emenda apresentada
na Comissão Conjunta agora realizada, votará a favor do
projeto, mas gostaríamos de deixar claro que o Governador
está firmando posição de que em dezembro descontará a
contribuição previdenciária dos servidores do Executivo.
Entendemos que isso é uma ilegalidade e fere principio da

Constituição Federal da igualdade de todos perante a lei. Os
servidores dos Outros Poderes do Estado não poderão ter
tratamento diferenciado, tratamento especial, enquanto os
servidores da administração direta do Executivo estão sendo
penalizados.
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Mesmo que a Liderança do Governo retire essa emenda do
projeto, não será possível que o Governo faça cobrança
diferenciada, porque isso gerará ações na Justiça e
liminares serão dadas. Ao invés de facilitar, o próprio
Governo estará complicando a cobrança da contribuição
previdenciária.
Sr. Presidente, estaCasa, Que tem a obrigação e o dever de
fazer leis, deve dar o exemplo e cumpri-las, e somente

destabelecer o desconto a contribuição Drevidenciária quando
o último Poder, que é o Judiciário, também o fizer, no mês
de maio. Dessa forma, estaremos dizendo que fazemos leis e
as cumprimos, principalmente quando estas são voltadas para
o interesse dos excluídos da sociedade, da maioria dos
servidores públicos, principalmente os que têm a menor
remuneração e serão mais penalizados, porque há dois anos
não recebem aumento neste Estado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e

destaque. Os Deputados aue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas flQS 2
a 4 e 6 a 8. que receberam parecer pela aprovação, Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda flQ 5, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda nQ 1, destacada, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 933/96 com as Emendas ns 2 a 4 e 6 a 8. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nq 949/96. da
Procuradoria-Geral de Justiça, que institui contribuição
previdenciaria para custeio parcial de aposentadoria dos
membros e dos servidores do Ministério Público. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação
com as Emendas ngs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 e 2. da Comissão de Administração Pública.
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de
Administração Pública, que opinou pela rejeição da Emenda nq
3. 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 De putados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 3.
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ri
949/96 com as Emendas nqs 1 e 2. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalros e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
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deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária de noje. às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Sebastião Helvécio, José
Maria Barros e Alvaro Antônio. membros da supracitada
Comissão. Estando ausente o Presidente, o Deputado Sebastião
Helvécio assume a Presidência e, verificando a existência de
número re9imental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Alvaro Antônio que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado José Maria Barrosos Projetos de Lei flQ5 896, 897.
922 e 923/96 e ao Deputado Alvaro Antônio os Projetos de Lei
ns 864. 890 e 891/96. Passa-se à 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, são aprovados os pareceres
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei ns 896,
897. 922 e 923/96 (relator: Deputado José Maria Barros). A
seguir, passa-se à 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
nQs 864, 890 e 891/96 (relator: Deputado Alvaro Antônio).
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. 30 de outuOro de 1996.
Paulo Scnettino. Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna.

ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do aia vinte e três de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da Comissão de Meio Ambiente. Está,
também, presente o Deputado Raul Lima Neto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
debater, em audiência pública, o Projeto de Lei flQ 627/95.
do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a conservação
das nascentes e o saneamento dos cursos de água e dos lagos
de dominio estadual e dá outras providências. Em seguida,
passa á leitura de oficio do Secretário de Minas e Energia,
em que acusa o recebimento de convite para participar desta
audiência pública e esclarece que o assunto a ser discutido
é. hoje, da alçada ao DRH-MG, da Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável: e ce ofcio do Diretor-
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Presidente da Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina,
parabenizando a Presidência pela condução da audiência
pública realizada em 11/9/96. Por fim, o Presidente informa
os presentes da realização, nesta Capital e em Betim, de
26/10/96 a 2/11/96, do XIII Simpósio Nacional de Educação
Ambiental ao IV Simpósio Nacional Infanto-Juvenil de
Educação Ambiental e da Mostra de Cultura Ambiental; e
comunica o recebimento de convite enviado pelo CREA-MG para
palestra do Sr. Sérgio N. Assiz sobre o tema 'ISO 9000 -
Como Simplificar a Implantação, Reduzir os Custos em 50% e
Atingir a Certificação em Seis Meses, a realizar-se no dia
24/10/96, às 20 horas. Em seguida, o Presidente passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Ronaldo Vasconcellos e
apresenta requerimento em que solicita seja realizada uma
reunião para se discutir a proposta de gradeamento das
Docas-de-lobo nos municipios de Minas Gerais, com a
participação de representantes dos órgãos competentes.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Ivo José reassume a Presidência e convida a tomar assento à
mesa os Srs. Mauricio Andrés Ribeiro. Presidente da FEAM
José do Carmo Neves. Diretor de Pesquisa do IEF; Jarbas
Soares Júnior. Promotor de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente e Patrimônio Cultural, e Walter Vilela,
representante do Presidente da COPASA-MG; e do Capitão
Sinval José Campos, da 8a Companhia da Policia Florestal de
Minas Gerais. Após a composição da Mesa, o Presidente
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Benerval
Alves Laranjeira. Gerente da Divisão de Controle da
Atividade de Infra-Estrutura da FEAM; José Flávio M.
Pereira. Superintendente de Meio Ambiente da CEMIG: Cassilda
Teixeira Carvalho. Presidente da Associação de Engenharia
Sanitária Ambiental de Minas Gerais, e Luiz Russo,
Presidente da Comissão de Defesa do Ambiente do Riacho;
Sras. Edma Cardoso Dias, Presidente da Liga de Preservação
de Crueldade contra Animal: Elisete Gomide Dutra. Gerente de
Pesquisa e Planejamento da FEAM. e Regina Faria,
representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia; Srs.
Seóastião Pires, Ludmila Rolim e Wagner Almeica. do IBAMA.
Celso de Oliveira Loureiro, da UFMG: Lúcio Ferreira,
Delegado da Preservação da Qualidade de Vida e Ecologia:
Cláudio Moreira da Silva. Vice-Presidente da ABES-MG; André
Tenuta, Presidente da Associação Pró-Cultura de Ipatinga -
APROC -. e Guãlter de Moura Alves, da PLANTAR; Sra. Magali
Simone, repórter do 'Jornal da Pampulha", e o Presidente do
Mc imento Verde de Paracatu. A Presidência passa a palavra
ac Deputado Raul Lima Neto, autor do requerimento que
motivou a audiência pública, e. em seguida, aos demais
componentes da Mesa. Encerrada essa fase, iniciam-se os
debates, dos quais participam vários convidados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a participação de todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
Ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto - Wilson Trópia -

Almir Cardoso - Paulo Piau - Jorge Eduardo de Oliveira -
Ronaldo Vasconcel los.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Elbe
Brandão, membros da referida Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Olinto Godinho Que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa ter a reunião
a finalidade de apreciar, no ig turno, o parecer do relator
sobre o Projeto de Lei ng 865/96, de autoria desta Comissão,
e debater com representantes da UFV, da FAEMG, do SEBRAE-MG,
da OCEMG e da SILEMG o estudo "Diagnóstico da Pecuária
Leiteira do Estado de Minas Gerais, desenvolvido por essas
entidades. Encerrada a la Parte da reunião, a Presidência
passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de parecer sobre proposição sujeita à deliberação do
Plenário da Assembléia. Verificada a ausência da Deputada
Elbe Brandão, o Deputado Ajalmar Silva, seu suplente, assume
seu lugar na reunião. O Deputado Paulo Piau, relator da
matéria, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 865/96, no lg turno, na forma
do Substitutivo ng 1, ficando prejudicadas as Emendas ngs 1
a 8, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. A Presidência
informa que, tendo em vista a ausência do Prof. Sebastião
Lopes Teixeira, representante da UFV e expositor do estudo
acima mencionado, a Comissão deixa de ouvir os convidados
nesta ocasião. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Carlos Pimenta - Eibe Brandão.
ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Marcos Helênio, Ivair
Nogueira, Djalma Diniz e Ajalmar Silva (substituindo os dois
últimos aos Deputados Clêuber Carneiro e Miguel Martini,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PFL e do
PSDB), membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente, o Deputado Romeu Queiroz assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, solicita ao Deputado
Djalma Diniz que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião



tem por objetivo apreciar, no 2g turno, os Projetos de Lei
riQS 933/96. do Tribunal de Justiça, que institui
contribuição previdenciária para custeio de proventos de
aposentadoria dos magistrados e dos servidores do Poder
Judiciário do Estado, e 949/96. cia Procuradoria-Geral cie
Justiça, que institui contribuição previdenciària para
custeio parcial de aposentadoria dos membros e cios
servidores do Ministério Público do Estado. Logo apôs. o
Presidente designa o Deputado Marcos Helênio relator do
Projeto de Lei nQ 933/95 e o Deputado Ajalmar Silva relator
do Projeto de Lei ng 949/96. A seguir, passa-se à 2d Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei ng 933/96 na forma do vencido no lQ turno, O Deputado
Ajalmar Silva emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação ao Projeto cie Lei nQ 949/96 na forma do vencido no
lg turno. Colocados em ciscussão e votação, caca um por sua
vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de outubro de 1996,
Romeu Queiroz, Presidente - Carlos Pimenta - José Maria
Barros - Jorge Hannas - Geraldo Rezende - Elbe Brandão -
Marcos Helénio - Alencar cia Silveira Júrior,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 933/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, por seu Presidente, o projeto de lei em epigrafe
institui contribuição previdenciária para o custeio cie
proventos de aposentadoria aos magistrados e dos servidores
do Poder Judiciário do Estado.
Publicado em 4/9/96, o projeto, que tramita em regime de
urgência, foi distribuido ás Comissões supracitadas, para
receber parecer em reunião conjunta, conforme requerimentos
do Deputado Arnaldo Penna, aprovados em Plenário.
Pr e l iminarmente, vem a proposição a esta Comissão, para
exame quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, de acordo com o disposto
no ar. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, no parágrafo único do art.
149, faculta a cobrança, pelo Estado, de contribuição
destinada ao custeio de sistemas de previdência e
assistência social dos seus servidores. A Carta mineira, no
art. 24. f 6, dispõe que o Estado, "no âmbito de cada
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Poder', poderá cobrar contribuição destinada ao custeio dos
sistemas de previdência e assistência social dos seus
servidores, na forma da lei.
Não havendo dúvida Quanto à competência estadual para a
regulamentação da matéria, surge a Questão da iniciativa no
processo legislativo. Ao especificar Que a contribuição será
cobrada no âmbito de cada Poder, a Constituição Estadual
permite a interpretação de que se trata de matéria em que
subsiste a reserva de iniciativa. Cabe, portanto, aos
agentes constitucionalmente definidos, em cada caso, a
inauguração do processo legislativo. Confirmam esse
entendimento os procedimentos adotados quando da tramitação
dos projetos Que resultaram na Lei ng 12.278, de 29/7/96. e
na Resolução ng 5.171, de 12/7/96. Que instituem,
respectivamente. a contribuição para custeio de previdência
dos servidores do Poder Executivo e do Tribuna l de Contas e
dos servidores do Poder Legislativo.
Assim, ao encaminhar a esta Casa o projeto de lei em exame.
o Tribunal de Justiça, por seu Presidente, obedece aos
ditames constitucionais Que orientam a matéria.
especialmente ao que dispõe o art. 66, IV, da Carta mineira.
Resta, ainda, a análise de um aspecto especifico da

matéria. Trata-se da data de entrada em vigor da
contribuição Que se pretende instituir. Embora essa
contribuição tenha natureza tributária, obedecendo,
portanto, ás normas gerais que disciplinam a matéria, para
sua exigibilidade não se aplica o principio da
anterioridade, definido no art. 150. III, "b", da Lei Maior,
pois o art. 195, 6g. da Constituição Federal prevê
expressa exceção á regra geral, ao dispor oue contribuições
sociais poderão ser exigidas após o decurso de 90 dias da
data de publicação da lei que as houver instituído. Nesse
aspecto, está correta a matéria em exame.
Entretanto, dada a discrepância entre as datas de
tramitação das proposições que regulamentam a matéria no
âmbito de cada um dos Poderes do Estado, poderá haver
desencontro na data em que seja efetivamente iniciada a
cobrança dos servidores, fato Que ofende o principio da
isonomia, reconhecidamente aplicável em matérias de natureza
tributária. Assim, para sanar esse problema, apresentamos a
Emenda ng 1 ao final deste parecer, que restabelece a
concomitância na instituição da contribuição, no âmbito de
cada um dos Poderes, do Tribunal de Contas e do Ministério
Público.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
933/96 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- As contribuições para custeio parcial de

aposentadorias previstas na Lei nQ 12.278, de 29 de julho de
1996, e na Resolução ng 5.171, de 12 de julho de 1996. da
Assembléia Legislativa, serão descontadas em folna. e o
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inicio de sua cobrança deverá ser concomitante á data
definida em lei para o inicio da cobrança no âmbito do Poder
Judiciário e do Ministério Público.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Simão Pecro Toledo, relator -
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elbe Brandão - Arnaldo
Penna.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a
proposição em tela tem por escopo instituir contribuição
previdenciária para custeio de proventos de aposentadoria
dos magistrados e aos servidores do Poder Judiciário do
Estado.
Publicado, o projeto tramita em regime de urgência e deve
ser apreciado em reunião conjunta das Comissões a q ue foi
distribuido, em virtude de requerimentos aprovados em
Plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que apresentou.
Encarregados de apreciar o mérito da proposição, passamos a
fundamentá-la na forma que se segue.

Fundamentação
Seguindo as diretrizes acotacas para os servidores do Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas, por meio da Lei ng
12.278. de 1996, bem como para os servidores da Assembléia
Legislativa, com base na Resolução flQ 6.171. de 1996. a
proposição em exame pretende instituir a contribuição
previcjenciãria no âmbito do Poder Judiciário, para fins de
Custeio parcial de aposentadoria aos magistrados e aos
servidores públicos.
De acordo com o projeto, a contribuição. de natureza
compulsória, corresponde a 3.5% do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos da aposentadoria, excluidas as
parcelas referentes a 1/3 das férias remuneradas e as de
caráter indenizatório, e alcança os servidores ativos e os
inativos. Além disso, o desconto será efetuado em folha de
pagamento, não sendo permitida, em hipótese alguma, a
devolução de parcelas de contribuição efetivamente
recolhidas.
E interessante observar que a contribuição q ue se pretende
criar não constitui um fim em si, mas um meio para se
alcançar a seguinte finalidade: o pagamento dos proventos da
aposentadoria, que é um direito à inatividade remunerada aue
o ordenamento constitucional vigente assegura ao servidor e
aos trabalhadores privados em geral.
No Brasil. os trabalhadores regidos pela CLT integram o
regime da seguridade social, que é financiado por recursos
provenientes dos orçamentos ca União, aos Estados, do
Distrito Federal e dos municipios, e das contribuições
sociais dos empregadores, dos trabalhadores e sobre a
receita de concursos de prognósticos. E o que determina o
art. 195, "ca put. cia Cons:tuição da República.



86

No caso do servidor público estadual, a aposentadoria é
financiada com recursos próprios do Estado, sendo urna
decorrência do exercício da função pública. Assim, antes da
edição da Lei nQ 12.278. de 1996, a aposentadoria dos
servidores estatutários não estava vinculada a nenhum tipo
de contribuição. Os descontos efetuados para fins de
contribuição ao IPSEMG não têm o objetivo de custear a
aposentadoria, mas tão-somente de garantir assistência
previdenciária. inclusive assistência médica, hospitalar,
farmacêut i ca e odontológica a seus beneficiários
(servidcs-seguradoS e seus dependentes).
Todavia a responsabilidade pelo financiamento dos

proventos da aposentadoria pelo Estado, sem uma contribuição
especifica por parte dos servidores, tem trazido ao poder
público dificuldades para continuar custeando a
aposentadoria do funcionalismo, cuja folha de pagamento
absorve grande parte da receita. E exatamente em função
dessas dificuldades financeiras que a contribuição
previdenciâria em análise se justifica. sendo justa,
oportuna e conveniente aos interesses do Poder Judiciário e
de seus Juizes e servidores públicos.
Ao examinar cuidadosamente o conteúdo do projeto, verifica-
se que não há previsão expressa quanto à incidência do
desconto sobre a gratificação natalina. diferentemente dos
outros projetos que tramitaram nesta Casa Legislativa. Da
mesma forma, a redação do art. lg deve ser aprimorada, a fim
de melhor se adequar às normas jurídicas que já disciplinam
a matéria no âmbito do Executivo e do Legislativo.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 933/96 com as Emendas ngs 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e 2 a 4, a seguir
redigidas.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica instituida contribuição previdenciária de

natureza compulsória destinada ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos magistrados e dos servidores
do Poder Judiciário do Estado..

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3Q - A contribuição de que trata esta lei corresponde

a 3,5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria dos
servidores enumerados no art. 2g desta lei, ai incluídas as
vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.

lg - A contribuição será descontada em folha de pagamento
e incidirá sobre os proventos de aposentadoria, sobre a
remuneração mensal bruta e sobre a gratificação natalina,
excluídas a parcela de que trata o inciso XVII do art. 7g da
Constituição Federal e as parcelas indenizatórias.

2g - A definição dOS meios e da forma como se efetivarão
a cobrança da contribuição e as demais ações administrativas
necessárias ao cumprimento desta lei será estabelecida em
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regulamento.
EMENDA No 4

Acrescente-se onoe convier
'Art .....- O Tribunal de Justiça procederá à realização

de estudos atuariais para a fixação da contribuição cevica
Pelo Estado e pelos servidores, inclusive para a
constituição da reserva técnica e como subsidio para a
criação de fundo es pecifico a ser instituido em lei.
Parágrafo único - Fica mantido o atual sistema de custeio

de aposentadoria, até a constituição do fundo de que trata
este artigo.'.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Jairo Ataide. relator - Romeu

Queiroz - Arnaldo Penna - Elbe Brandão.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em tela
institui contribuição previdenciária para custeio de
proventos de aposentadoria dos magistrados e dos servidores
do Poder Judiciário do Estado.
Inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela admissibilidade do projeto relativamente aos aspectos
da juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade com
a Emenda nQ 1, que apresentou.
Á seguir, a Comissão de Administração P ública, examinando o

méri
t
o oa proposição, concluiu pela sua aprovação com a

Emenda ng 1 e apresentou-lne as Emendas ngs 2 a 4.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir contribuição
previdenciárja destinada ao custeio parcial de aposentadoria
dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do
Estado.
Trata-se de matéria Que, do ponto de vista financeiro-

orçamentário, não encontra óbice á sua tramitação.
As des pesas com o pagamento de inativos têm crescido
substancialmente e já se discute em âmbito nacional a
necessidade de revisão no sistema previdenciárlo.
E, portanto, real a necessidade de implementação de ações
efetivas com o objetivo de se possibilitar ao Estado
condições de arcar com o custeio previdenciário, e é
exatamente nesse sentido que aponta o projeto em análise.
Os recursos a serem arrecadados com a nova medida
integrarão o orçamento estadual com dotação especifica.
Servirão para o pagamento dos proventos de aposentadoria dos
magistrados e dos servidores do T r ibunal de Justiça,
conforme estabelece o art. 5g da p roposição em comento.
A aprovação do projeto representará um aumento real da
receita do Estado, o que contribuirá para reduzir o
percentual das despesas de pessoal em relação á receita
corrente liquida, Que em junho de 1996 estava em 76.47%, e
que, até 1998. terá que cair para 60%, conforme dispõe a Lei
Complementar ng 82. de 27/3/95 - Lei Rita Camata.
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Convém mencionar que medidas semelhantes a essa aqui
tratada já foram adotadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo Estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 933/96, no lg turno, com as Emendas no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e ngs 2 a 4, da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Marcos Helénio - Romeu Queiroz - Jairo Ataide.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 949/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Administração Pujiica e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de faculdade que lhe
é atribuída no art. 66. 2Q, da Constituição Estadual,
encaminhou o projeto de lei em epigrafe, que institui
contribuição previdenciária para custeio parcial de
aposentadoria dos membros e dos servidores do Ministério
Público do Estado.
Publicada em 10/9/96, a matéria tramita em regime de
urgência e deve ser analisada em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuída, conforme requerimentos do
Deputado Olinto Godinho aprovados em Plenário.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da
proposição quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, segundo dispõe o art. 103.
V. "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição de contribuição, a ser cobrada dos servidores
públicos estaduais, destinada ao custeio de sistemas de
previdência e assistência social em seu beneficio, encontra
respaldo no que dispõe o parágrafo único do art. 149 aa
Constituição da República.
A matéria deve ser regulamentada por lei, conforme
estabelece o § 6g do art. 24 da Carta mineira, o qual
transcrevemos:
"Art. 24 - ....................................
6g - O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar

contribuição social de seus servidores, para custeio de
sistemas de previdência e assistência social, nos termos da
Constituição da República e na forma da lei".
A iniciativa no processo legislativo, no caso da proposição
em exame, pode ser exercida pelo Procurador-Geral de
Justiça, pois esta faculdade lhe é atribuída no 2Q do art.
66 da Constituição do Estado.
Finalmente, deve-se ressalvar o fato de que a contribuição

que se pretende instituir no âmbito do Ministério Público
deve ter o efetivo início de sua cobrança em tempo
concomitante ao do inicio da cobrança nos Poderes do Estado
e no Tribunal de Contas, para que não se ofenda o disposto
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no inciso II do art. 150 da Constituição da RepüDlica. que
veda a instituição de tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
Nesse sentido, a data prevista para que se produzam os
efeitos da proposição em exame está correta, mostrando-se
adequada ao que dispõe o art. 195.f 6g, da Constituição
Federal o qual estabelece exceção ao principio da
anterioridade e determina o prazo minimo de 90 dias para a
exigibilidade da contribuição, contado a partir da data de
publicação da lei que a instituir.
Nota-se, pelo exposto, que foram atendidos os requisitos
relativos à competência e à iniciativa no processo
legislativo. Quanto aos demais aspectos especificos da
proposição, não se vislumbra óbice de natureza
constitucional à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade ao Projeto de Lei ng
949/96.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pecro Toledo, relator -
Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Geraldo Rezende.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em
epigrafe objetiva instituir contribuição previdenciária para
custeio parcial de aposentadoria dos membros e dos
servidores do Ministério Público do Estado.
Por força de requerimentos aprovados em Plenário, o projeto
tramita em regime de urgência e sujeita-se a apreciação em
reunião conjunta de comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar.
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado

quanto ao mérito.
Fundamentação

A contribuição previdenciária de natureza compulsória que
se pretende instituir por intermédio do projeto, no
percentual de 3.5% do valor da remuneração mensal bruta ou
dos proventos de aposentadoria, é um meio a ser utilizado
para o alcance de um fim especifico: o custeio parcial da
aposentadoria dos membros e dos servidores do ministério
Público do Estado, o que inclui os Procuradores de Justiça.
os Promotores de Justiça e os servidores da instituição, os
quais se identificam como sujeitos passivos da cobrança
dessa contribuição.
A aposentadoria pode ser definida como um direito público
subjetivo do servidor à inatividade remunerada, observados
os requisitos constitucionais. Conseqüentemente, trata-se ce
um dever subjetivo do Estado a concessão do beneficio aos
servidores que atendam às condições impostas pela legislação
vigente. O direito subjetivo é considerado oü p lico quando a
administração está envolvida na relação judica.
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o pagamento dos proventos da aposentadoria dos servidores é
de responsabilidade do poder público, de tal modo que as
despesas com o pessoal inativo são custeadas com recursos
financeiros exclusivos do Estado. Este tem encontrado
dificuldades para cumprir suas obrigações legais relativas
ao pagamento de servidores, principalmente em razão do
grande número de agentes públicos e das limitações legais
sobre os gastos com pessoal. Para constatar isso, oasta
mencionar o Programa de Desligamento Voluntário, instituído
recentemente pelo Poder Executivo, o qual estimula a
exoneração de servidores mediante indenização a ser paga por
meio de empréstimo do Governo do Estado junto á Caixa
Econômica Federal.
Assim, parece-nos que a contribuição previdenciária a ser
implementada por esse projeto, no percentual de 3.5%. é
razoável e justa, pois não representa uma quantia
exorbitante que comprometa as economias do futuro
contribuinte. Ademais, existe disposição expressa no projeto
que estabelece a sua cobrança 90 dias após a publicação da
lei, com fundamento no art. 195. 6g, da Constituição
Federal. Este lapso ae tempo entre a data de publicação da
norma jurídica e sua vigência, também chamado de 'vacacio
legis, constitui uma cautela instituída em defesa do
contribuinte, para que este não seja apanhado de surpresa no
tocante à redução, ainda que mínima, de sua remuneração.
A titulo de exemplificação, saliente-se que procedimento
semelhante a este já foi adotado pelo Poder Executivo, por
meio da Lei ng. 12.278, de 1996. bem como pela Assembléia
Legislativa, por intermédio da Resolução ng 5.171. de 1996.
Atualmente, tramita ainda nesta Casa parlamentar o Projeto
de Lei flQ 933/96, ao Presidente do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a mesma matéria no âmbito do Poder Judiciário.
Dessa forma, pode-se constatar que o assunto reveste-se da
maior importância não só para o Ministério Público, mas
também para o Estado como um todo, uma vez que a
contribuição prevista no projeto já foi objeto de disciplina
jurídica por meio de Outros instrumentos normativos
específicos e exige tratamento uniforme para os seus
destinatários.
Examinando minuciosamente o conteúdo da proposição,
verifica-se que o comando previsto no art. 3g merece
reparos, a fim de melhor se adequar á legislação vigente. O
art. 7g, por sua vez, não se coaduna com a realidade
constitucional brasileira, poiso Ministério Público não tem
competência para proceder à regulamentação de lei. Essa
atribuição, a rigor, é privativa aos Chefes do Poder
Executivo e tem o objetivo de facilitar a execução da lei,
tornando-a mais inteligível. Para corrigir tais vícios,
propomos, na conclusão deste parecer, as Emendas ngs 1 e 2.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei np 949/96 com as Emendas ns 1 e 2. a seguir
redigidas.

EMENDA Ng 1
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Dê-se ao art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - A contribuição de que trata esta lei corresponde

a 3.5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria, incluídas as
vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.

lQ - A contribuição será descontada em folha de pagamento
e incidirá sobre os proventos de aposentadoria, a
remuneração mensal bruta e a gratificação natalina.
excluídas as parcelas de que trata o inciso XVII do art. 7Q
da Constituição Federal e as parcelas indenizatórias.

2o - A definição dos meios e da forma de cobrança da
contribuição e das medidas administrativas necessárias ao
cumprimento desta lei será estabelecida em regulamento.

EMENDA No 2
Suprima-se o art. 7Q, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Jairo Ataide. relator - Marcos

Helênio - Elbe Brandão - Arnaldo Penna.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei
em tela institui contribuição previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria dos membros e dos servidores do
Ministério Público do Estado.
Inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela admissibilidade cio projeto no que diz respeito aos
aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade.
A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o
mérito da proposição, concluiu pela sua aprovação,
apresentando as Emendas nos 1 e 2.
Cabe. agora, a esta Comissão analisar a matéria nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir contriouição
previdenciária correspondente a 3,5% do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria, destinada ao
custeio parcial de aposentadoria dos membros e dos
servidores do Ministério Público.
Trata-se de matéria que, do ponto de vista financeiro~

orçamentário, não encontra óbice á sua tramitação.
Em médio e longo prazos, existem indícios claros de que o
sistema de previdência social receberá uma sobrecarga
substancial em decorrência do crescimento das des pesas com o
pagamento de inativos.
E, portanto, real a necessidade oe implementação de ações

efetivas, a fim de se possibilitar ao Estado condições de
arcar com o custeio previdenciário, o que é exatamente o
objetivo do projeto em análise.
Os recursos a serem arrecadados com a nova medida
integrarão o orçamento estadual com dotação específica.
Servirão para o pagamento dos proventos de aposentadoria dos
membros e dos servidores do Ministério Público, conforme
estabelece o art. Sg da proposição em comento.
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A aprovação do projeto representará um aumento real da
receita do Estado, o que contribuirá para reduzir o
percentual das despesas de pessoal em relação á receita
corrente liquida, que, em junho de 1996, estava em 76,47%, e
que, até 1998, terá que cair para 60%, conforme dispõe a Lei
Complementar ng 82. de 27/3/95 - lei Rita Camata.
Convém mencionar que medidas semelhantes a essa aqui
tratada já foram adotadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo Estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 949/96. no lg turno, com as Emendas ns 1 e 2. da
Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajainiar Silva. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Romeu Oueiroz - Marcos Helênio - Jairo Ataide.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 5 AO PROJETO DE LEI No 933/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a
proposição em tela tem por escopo instituir contribuição
previdenciária para custeio de proventos de aposentadoria
dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do
Estado.
Por força de requerimentos aprovados em Plenário, o projeto
tramita em regime de urgência, tendo sido apreciado em
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído, as
quais lhe apresentaram as Emendas ns 1 a 4.
Quando da discussão da matéria em Plenário, recebeu o
projeto a Emenda ng 5. do Deputado Gilmar Machado.
Retorna a proposição. agora, a esta Comissão, para que seja

emitido parecer sobre a referida emenda, nos termos
regimentais

Fundamentação
A Emenda ng 5 pretende vincular a cobrança da contribuição
constante na oroposta original á instituição do fundo
previsto pela Emenda flQ 3, da Comissão de Administração
Pública.
Observa-se, contudo, que a instituição de fundos de
qualquer natureza, por força de disposições constitucionais
e da própria legislação correlata, demanda a formulação de
lei especifica, a ser analisada por esta Casa Legislativa.
A norma constante na Emenda nQ 5, se transformada em lei,
fará com que a proposição em tela tenha sua eficácia
contida. na expectativa da edição da lei cogitada.
Seria constituída. dessa forma, uma situação de dissonância

entre a contribuição previdenciária já instituída no âmbito
dos Poderes Executivo e Legislativo e a que se propõe para o
Judiciário, com tratamento diferenciado entre os servidores
desses Poderes, o que contraria a norma constitucional.
Acresce, ainda, aos argumentos expendidos o fato de q ue o
preceito constante no art. 149. parágrafo único, da Carta da
RepúDlica, ao dispor sobre a possibilidade da instituição de
contribuição previdenciãria por parte aos Estados. não faz
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nenhuma alusão ao vinculo entre a cobrança e a instituição
do fundo pretendido.
Entretanto, poderá ser estabelecida uma data limite para

que seja encaminhado a esta Casa um projeto de lei criando
um fundo previdenciário. Dessa forma, será Ijossivel a
análise da conveniência da proposição, e, ainda, serão
obedecidos os preceitos da Lei Complementar ng 27, de 1993.
que exige projeto de lei especifico no caso da criação de
fundos. Assim, apresentamos emenda ao final deste parecer,
com o intuito de aprimorar a proposição.
Estamos, ainda. propondo modificação na cláusula de
vigência do projeto, para q ue seja Cado a ele tratamento
idêntico ao concedido ao Projeto de Lei rg 949/96. em
tramitação nesta Casa.
Entendemos oportuna, outrossim, cor se tratar de matéria
similar à que se aprecia, a correção ce erro material no
texto do art. 5g da Lei flQ 12.278. de 29/7/96. que institui
contribuição previdenciária para custeio parcial da
aposentadoria de servidores públicos e dá outras
providências. Para tanto, apresentamos a Emenda ng 6, ao
final deste parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição da Emenda ng
5, apresentada em Plenário, e pela aprovação das Emendas ngs
6 a 8 ao Projeto de Lei flQ 933/96, a seguir transcritas.

EMENDA No 6
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O "ca put" do art. 5g da no 12.278, ae 29

de julho de 1996, cassa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5Q - A contribuição devida celos servidores ce que

trata o parágrafo único do art. 2Q cesta lei constituirá
reserva técnica destinada à compensação financeira a que se
refere o 20 do art. 202 da Constituição ca República.

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 8g a seguinte redação:
"Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos 90 (noventa) dias contados da
data de sua publicação.

EMENDA No 8
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia

Legislativa projeto de lei criando fundo previdenciário até
o dia 31 de março cc 1997.".
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva. P r esidente - Jairo Ataiae. relator - Elbe
Brandão - Durval Angelo - Carlos Murt2.
PARECER SOBRE A EMENDA No 3, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO

PROJETO DE LEI No 949/96
Comissão de Admin:straçãc jblica

Relator io
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em

epigrafe objetiva instituir contribuição previdenciãria para
custeio parcial de aposentadoria dos membros e dos
servidores do Ministério Público do Estado.
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Por força de requerimentos aprovados em Plenário, o projeto
tramita em regime de urgência e foi apreciado em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuido.
Quando da discussão da proposta em Plenário, recebeu o
projeto a Emenda ng 3. do Deputado Gilmar Machado.
Retorna a matéria, agora, a esta Comissão, para que seja
emitido parecer sobre a referida emenda nos termos
regimentais.

Fundamentação
Em que pese ao interesse do parlamentar pelo aprimoramento
do projeto original, não vislumbramos a possibilidade de
aprovação da emenda.
E importante observar que esta Casa já apreciou as

propostas relativas á instituição da contribuição

previdenciária no ámbito dos Poderes Executivo e

Legislativo.
Nas normas especificas, então editadas, não constou nenhuma

vinculação da cobrança prevista com a instituição do fundo
de que trata a emenda parlamentar.
Adotando esse procedimento exciusivamente no que diz
respeito ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
estaríamos instituindo tratamento diferenciado entre os
servidores públicos estaduais, o que não se torna exeqüivel
por força de disposições constitucionais.
Observa-se, por outro lado, que o art. 149, parágrafo
único, da Carta da República, ao facultar a instituição da
contribuição previdenciãria no âmbito do Estado, não impõe a
vinculação da cobrança à instituição do fundo. Por essa
razão, manifestamo-nos desfavoravelmente á proposição em
tela.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição da Emenda ng

3. apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei ng 949/96.
Sala das Comissões. 30 de Outubro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Carlos Murta, relator - Elbe
Brandão - Jairo Ataide - Durval Angelo (voto contrário).

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 933/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Tribunal oe Justiça do
Estado, institui contribuição previdenciária para o custeio
de proventos de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário do Estado.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas ngs 2 a 4 e 6 a 8,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2Q
turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A Constituição da República, no parágrafo único do art.
149, permite que os Estados instituam contribuição de
natureza parafiscal, destinada ao custeio de sistemas de
previdência e assistência social, que será cobrada de seus
servidores e que poderá reverter exclusivamente em seu
beneficio. Trata-se, como reza expressamente o texto
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constitucional, de uma faculdade, que pode ou não ser
exercida e que, de fato, não o foi até os dias de r'ioje.
Não persistem, entretanto, nos tempos atuais, em que são
notórias as dificuldades existentes para o custeio da
máquina pública em todas as unidades ca Federação, as
antigas noções de natureza assistencialista, marcadas por
forte vinculo corporativista, as quais, isentando os
servidores, transferiam para o Estado o ónus da manutenção
de custosos sistemas de previdência social, apenas a eles
destinados.
O projeto de lei em exame. que integra um conjunto de
proposições de natureza semelhante, em que são instituidas
contribuições idênticas no âmbito dos demais Poderes do
Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
representa a ade quação da realidade legal ã realidade dos
fatos, o que indica a necessidade de sua aprovação.
O impacto financeiro positivo decorrente da proposição em
exame é inegável: o compartilhamento das despesas desafoga
as finanças públicas e libera recursos que poderão ser
destinados a atividades essenciais do Estado.
Para o servidor, ainda que aparentemente prejudicial, em
curto prazo, pois representa uma efetiva redução na sua
remuneração mensal, o projeto pode e deve ser visto como
tendo resultados positivos em médio e longo prazos. A
sobrevivência dos sistemas de aposentadoria existentes, fato
para o qual a proposição em exame efetivamente contribui,
deve ser vista como um objetivo a ser alcançado, ainda que à
custa de sacrificios momentâneos. E, finalmente, a
responsabilidade solidária na manutenção dos beneficios deve
ser vista como um sinal de amadurecimento nas relações
funcionais, adequado á realidade presente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 933/96, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Djalma Diniz - Ajalmar Silva - Ivair Nogueira.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NQ 933/96
Institui contriPuição pevidenciária para o custeio parcial
dOS proventos de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituida contribuição previdenciária, de
natureza compulsória, destinada ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos magistrados e dos servidores
do Poder Judiciário do Estado.
Art. 2g - São sujeitos passivos, para efeito da Cobrança da
contribuição de que trata esta lei, os magistrados e os
servidores do Poder Judiciário da ativa e os inativos.
Parágrafo único - Incluem-se no disposto no "ca put deste
artigo os ocupantes de cargo de provimento em comissão de
recrutamento amplo e os detentores de função pública do
Poder Judiciário, inclusive os designados nos termos do art.
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10 da Lei ng 10.254. de 20 de julho de 1990.
Art. 3g - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3.5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria dos
servidores enumerados no art. 2g desta lei, ai incluídas as
vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.

lg - A contribuição será descontada em folha de pagamento
e incidirá sobre os proventos de aposentadoria, a
remuneração mensal bruta e a gratificação natalina.
excluídas a parcela de que trata o inciso XVII Co art. 7Q da

Constituição da República e as parcelas indenizatórias.
- Os meios e a forma de cobrança de contribuição, bem

como as demais ações administrativas necessárias ao
cumprimento desta lei serão definidos em regulamento.
Art. 4Q - O servidor afastado de suas funções sem ônus para

o Poder Judiciário fica obrigado, no caso de aposentadoria
em cargo de seus quadros de pessoal, ao recolhimento da
contribuição de que trata esta lei, relativamente ao período
em que se tenha afastado, considerado, como base de cálculo,
o valor da remuneração do cargo efetivo ou da função pública
ocupada na época do afastamento.
Art. 5g - A receita decorrente da aplicação desta lei fica
vinculada ao pagamento dos proventos de aposentadoria dos
magistrados e dos servidores por ela abrangidos, devendo ser
consignada em dotaç ão especifica na lei do orçamento anual
do Estado.
Art. 6g - Não será devida, a qualquer título, ao magistrado
ou ao servidor, a devolução de parcelas de contribuição
efetivamente recolhidas.
Art. 7Q - O Tribunal de Justiça procederá á realização de
estudos atuariais para a fixação da contribuição devida pelo
Estado e pelos servidores, para a constituição de reserva
técnica e para servirem como subsídio à criação de fundo
especifico a ser instituído em lei.
Parágrafo único - O sistema de custeio de aposentadoria

adotado na data de publicação desta lei fica mantido até a
constituição do fundo de que trata este artigo.
Art. 8Q - O caput' do art. 5Q da Lei flQ 12.278. de 29 de
julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 5 - A contribuição devida pelos servidores de que

trata o parágrafo único do art. 2Q desta lei constituirá
reserva destinada á compensação financeira a q ue se refere o

2Q do art. 202 da Constituição da República.
Art. 9Q - O Poder Judiciário regulamentará esta lei, nos
termos do 2Q do art. 3Q, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 10 - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa projeto de lei criando o Fundo Previdenciário
até o dia 31 de março de 1997.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

e começa a produzir efeitos 90 (noventa) dias depois.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 949196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentar-ia
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Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei
supracitado institui contribuição previdenciária para
Custeio parcial da aposentadoria dos membros e dos
servidores cio Ministério Público do Estado.
Aprovado no ip turno, com as Emendas ns 1 e 2, retorna o
projeto de lei a esta Comissão a fim de receber parecer para
o 2p turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação cio vencido.
que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição visa a instituir contribuição previdenciária
correspondente a 3,5% do valor da remuneração mensal bruta
ou dos proventos de aposentadoria, destinada ao custeio
parcial cia aposentadoria aos membros e dos servidores co
Ministério Público.
Conforme opinião expressa por esta Comissão na discussão da
matéria no 1Q turno, o projeto de lei em análise não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à
sua aprovação.
A matéria é oportuna, tendo em vista que os dispêndios com

o sistema previdenciário têm tido crescimento significativo.
enquanto as receitas públicas têm apresentado tendência de
estabilização. Sem medidas de aumento da arrecadação,
combinadas com um efetivo controle de gastos, delineia-se
num horizonte não muito distante o colapso das finanças
públicas, sendo já inquietante o atual quadro de
insuficiência de recursos públicos para investimento nas
áreas prioritárias
Um aspecto importante da contribuição que se pretende
instituir é a sua vinculação com o custeio de
aposentadorias, conforme estabelece o art. 5Q cia proposição
em comento.
Medidas semelhantes á que examinamos aqui estão sendo
adotadas pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo
Tribunal de Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 949/96 no 2p turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ojalma
Diniz - Ivair Nogueira - Marcos Helénio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 949/96

Institui contr1uição revidenciaria para Cuseo parcial
da aposentadoria dos mem p ros e dos servidores co Mnistério
Público do Estacio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica instituída contribuição previdenciária de
natureza compulsória destinada ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos membros e dos serv i dores do
Ministério Público co Estaco.
Art. 2p - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança cia
contribuição de que trata esta lei, os membros e os
servidores do Ministério Público, ativos e inativos.
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E lQ - Incluem-se no disposto no "caput' deste artigo os
ocupantes de cargos de provimento em comissão de
recrutamento amplo e os detentores de função pública,
constituindo a contribuição previoenciária. no caso, reserva
destinada à compensação financeira a que se refere o 2Q do
art. 202 da Constituição Federal.

2 - E vedada, a qualquer titulo, a restituição de
parcelas de contribuição efetivamente recolhidas.
Art. 3g - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3.5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria, incluídas as
vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.

l - A contribuição será descontada em folha de pagamento
e incidirá sobre os proventos de aposentadoria, a
remuneração mensal bruta e a gratificação natalina,
excluídas as parcelas de que trata o inciso XVII do art. 7g
a Constituição Federal e as parcelas indenizatôrias.

- A definição dos meios e da forma de cobrança da
contribuição e as medidas administrativas necessárias ao
cumprimento desta lei serão estabelecidas em regulamento.
Art. 4Q - O servidor afastado de suas funções sem ônus para
o Ministério Público do Estado fica obrigado, no caso de
aposentadoria em cargo de seus quadros de pessoal, ao
recolhimento da contribuição de que trata esta lei,
relativamente ao periodo em que se tenha afastado,
considerado como base de cálculo o valor da remuneração do
cargo efetivo ou da função pública ocupados na época do
afastamento.
Art. 5Q - A receita decorrente da aplicação desta lei fica

vinculada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria
dos membros e dos servidores por ela abrangidos e á
constituição da reserva técnica a que se refere o ig do
art. 2g e será consignada, nos orçamentos anuais do Estado,
em dotações especificas do Ministério Público.
Art. 6 - O Ministério Público procederá à realização de
cálculos atuariais para fixação da contribuição devida pelo
Estado e pelos membros e servidores, inclusive para a
constituição da reserva técnica, como subsidio para a
criação de fundo especifico, a ser instituído em lei.
Parágrafo único - Fica mantido o atual sistema de custeio
de aposentadoria até a constituição do fundo de que trata
este artigo.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a

p
ós 90 (noventa) dias

contados da data de sua publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 965/96
Comissão Ce Fiscalização Financera e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe cria unidade administrativa na estruturaorgânica
da Secretaria de Estado da Educação e dá outras
providencias.
NO lQ turno, foi a proposição aprovada na forma proposta:
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retorna, agora, no 2g turno, a esta Comissão, para receber
parecer, em obediência às disposições regimentais.

Fundamentação
Conforme foi analisado no lg turno, a proposição sob
comento adota medidas que implicarão redução de despesa para
a Secretaria de Estado da Educação. O aproveitamento total
das dependências do Instituto de Recursos Humanos João
Pinheiro irá eliminar custos significativos para essa
Secretaria na promoção de eventos culturais.
Com relação ao aspecto orçamentário, o projeto está em
consonância com a legislação vigente, que dispõe que, uma
vez constatada insuficiência orçamentária para atendimento
de determinada despesa, o Executivo tem autorização para
abrir crédito especial, desde que se observem as limitações
legais.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para apresentar as
Emendas ngs 1 e 2, a seguir transcritas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 965/96, no 2q turno, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Esportes, os cargos de provimento em
comissão constantes no Anexo 1 desta lei

Anexo 1
(a que se refere o art. da Lei ng
* - O referido anexo foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 02/11/96.
EMENDA No 2

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O parágrafo único do art. 4p da Lei ng 12.276.

de 24 de junho oe 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4Q -
Parágrafo único - O incremento significativo de faturamento
a que se refere o "caput" deste artigo será calculado com
base no faturamento obtido pela empresa no exercido
anterior àquele em que ocorrer a apresentação da proposta de
parceria devidamente protocolada no órgão competente.".
Sala das Comissões. 31 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende - Alencar da Silveira Júnior.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.600/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em análise
tem por finalidade solicitar esclarecimentos ao Juiz
Ma: cio Pinto Coelho sobre as razões da interdição do
Ce ro de Integração do Adolescente Monsenhor Messias - CIA
-, em Sete Lagoas.
Publicada em 29/8/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", c/c O art. 245,



XII. do Regimento Interno.
Fundamentação

De acordo com as informações veiculadas pela imprensa
mineira no mês de agosto do ano em curso, o Centro de
Integração do Adolescente Monsenhor Messias - CIA -. e Sete
Lagoas, teria sido interditado pela autoridade judicial
daquela comarca, em virtude de eventuais irregularidades
praticadas pela diretoria da instituição.
Esta Casa Legislativa, além da função precipua de elaborar
as leis, dispõe de competência constitucional para
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive
os da administração indireta, conforme determina o art. 62.
XXXI. da Constituição mineira.
O ordenamento juridico vigente reconhece como dever do
Estado promover ações Que visem a assegurar à criança e ao
adolescente, em caráter prioritário, o direito à vida. à
saúde, á dignidade e ao respeito, bem como o acesso a boa
alimentação, educação de qualidade e profissionalização. A
manutenção de casas especializadas na defesa e na proteção
dos menores e adolescentes, bem como na integração desses na
comunidade, é assunto da maior relevância para o poder
público e tem respaldo no próprio texto constitucional.
Dessa forma, o pedido de informações referentes aos motivos

que provocaram a interdição do CIA constitui matéria que se
enquadra na esfera de controle deste Poder Legislativo, além
de ser oportuna e conveniente aos interesses da
administração pública e da sociedade.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.600/96.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia. 30 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Ibrabim Jacob. relator -

Wanderley Ávila - Paulo Pertersen - Rémolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Jilio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.624/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em

análise tem por finalidade pedir informações ao Presidente
da FHEMIG sobre a situação dos servidores contratados dessa
entidade.
Publicada em 28/8/96, vem a matéria ã Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O requerimento em pauta está sujeito à deliberação do
Plenario, nos termos do art. 245. XII, do Regimento Interno.
e deve receber parecer da Mesa da Assembléia, por força do
disposto no art. 246, c/c o art. 80. VII. d, do referido
Diploma Regimental.
Fala o parlamentar em servidores da FHEMIG admitidos por
meio de contrato administrativo. Essa forma de admissão
temporária é prevista no art. 11 ca Lei no 1 0:254 , de
20/7/91, que dispõe sobre o Regime Juridico Unico do
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Servidor Público Estadual. O mesmo artigo, no entanto.
limita o prazo de contratação a período não superior a seis
meses, prazo esse que estaria sendo descumprido por aquela
entidade.
O pedido visa, pois, a obter informações sobre a situação
legal dos referidos servidores, para que se encontrem
soluções que contemplem as necessidades das partes
interessadas, sem que sejam feridos os preceitos legais.
Por ser a matéria de extrema relevância, a proposição em

exame deve prosseguir em sua tramitação.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
no 1.624/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Avila - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ibrahim Jacob - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.645/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, a proposição em
análise tem por finalidade solicitar informações à
Secretaria da Educação sobre o relatório conclusivo da
comissão de sindicância instalada para apurar
irregularidades no Instituto de Educação de Minas Gerais e
nas Escolas Estaduais Luiz Peçanha e Presidente Kennedy, bem
como sobre as providências que estão sendo tomadas por
aquele órgão para sanar as falhas que teriam sido
constatadas.
Publicada em 21/9/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se de pedido relacionado com a apuração de possíveis
irregularidades havidas em estabelecimentos de ensino
estaduais.
A respeito do assunto, a referida comissão de sindicância,
instalada em 27/3/95, já concluiu seus trabalhos e trouxe os
esclarecimentos que se faziam necessários.
o pedido do Deputado ampara-se no preceito do art. 73.
"caput e c 2g, I. da Constituição Estadual.
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto,

obediente à lei e eficaz.

§ l - . . .
2Q - E direito da sociedade manter-se correta e

oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a
órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar:

- ofensa à moralidade administrativa, ( .... );'.
No que tange à competência da Assembléia Legislativa com
relação a essa matéria, importa observar a regra do art. 62.
XXXI, da Constituição do Estado:

Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
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XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta:.
As exigências do Regimento Interno, especialmente as
contidas nos arts. 245. XII. e 246. Que disciplinam a
matéria, também estão preservadas.
Quanto ã oportunidade de emissão do parecer, o requerimento
está de acordo com a regra do art. 80 do mesmo Diploma
Regimental
Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

dentre outras atribuições:

VIII - emitir parecer sobre:

a) .............................................
d) requerimento de informações ás 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;.
Não resta nenhuma dúvida, portanto, quanto à oportunidade

da pr000sição em estudo.
Todavia, tendo em vista a fase em que se encontra o
processo, faz-se necessária adequação da proposição
apresentada, o que fazemos por meio de um subSttutivO, que
passa a fazer parte deste parecer.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.645/96 na forma do Substitutivo ng 1.
SUBSTITUTIVO No 1

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de Presidente

da Comissão de Administração Pública, vem requerer a V. Exa.
que solicite á Secretária da Educação informações sobre as
providências que foram tomadas a partir do relatório
conclusivo da comissão de sindicância instalada em 27/3/95,
para apurar denúncia de irregularidades no Instituto de
Educação de Minas Gerais, na Escola Estadual Luiz Peçanha e
na Escola Estadual Presidente Kennedy.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de outubro de
1996.
Agostinho Patrjs. Presidente - Maria ,José Haueisen.
relatora - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise
- Ibrahim Jacob - Errnano Batista - AntÕnio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.661/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio do requerimento em tela, pretende o Deputado Paulo
Piau seja feito apelo ao Governador do Estado e ao
Secretário da Fazenda a fim cie que se encaminhe ao CONFAZ
proposta de isenção do ICMS incidente sobre a aquisição de
animais registrados por entidades de pesquisa agropecuária
situadas no Estado; de que seja baixado decreto instituindo
inscrição apropriada para as mencionadas entidades: e de que
sejam tomadas as medidas cabiveis visando á de vo l ução do
ICMS recolhido por essas entidades de pesquisa nas operações



já realizadas no exercício financeiro de 1996.
Publicado em 10/10/96, veio o requerimento a esta Comissão
para deliberação, nos termos do art. 104. inciso III, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A isenção pretendida junto ao CONFAZ é oportuna, uma vez
que as entidades do setor de pesquisa agropecuária atuam em
segmento que deve merecer incentivo fiscal, mormente em
função do desenvolvimento de novas tecnologias e avanços na
pesquisa genética-
0 beneficio fiscal do ICMS, nos termos do art. 115. XII.
g', da Constituição Federal, depende de prévia celebração
de convénio interestadual no CONFAZ. observado o disposto na
Lei Complementar Federal nQ 24, de 1975, recepcionada pelo
art. 34, f Bg, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
Por outro lado, também é r ecomendável a edição de regras

especificas, por meio de decreto governamental, instituindo
modalidade de inscrição especifica para as entidades ce
pesquisa no cadastro geral dos contribuintes ao ICMS, já
que, pela sistemática atual, tais entidades não podem ser
cadastradas como produtoras rurais.
Também é da competência da Secretaria da Fazenda,
observadas as normas da Lei no 6.763. de 1975, e do
Regulamento do ICMS, examinar e dar viabilidade á proposta
de devolução às entidades de pesquisa agropecuária dos
valores já recolhidos no presente exercício relativamente às
operações com saida de animais uti l izados em pesquisas
genéticas.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento nQ 1.661/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1996.
Geraldo Rezende, relator.
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BELO HORIZONTE, TERAÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a
reunião esolicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente lê oficio enviado pelo Sr. Bruno Lombardi.
Procurador-Chefe da Defensoria Pjblica, comunicando que está
sendo providenciada a designação de um Defensor Público para
a Comarca de Betirn, conforme solicitação feita a esse órgão.
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão. A Presidência comunica

que se encontram à disposição da Comissão os avulsos sobre o
Projeto de Lei ng 968/96, que contém a proposta orçamentária
para o exercício de 1997. A Presidência procede à leitura de
requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Direitos e
Garantias Fundamentais e de Saúde e Ação Social com a
finalidade de ouvir os Srs. Ricardo de Menezes Macedo,
Presidente do SINMED; José Hertz Cardoso, Prefeito Municipal
de Jequitinhonha: Luiz Antônio Barbosa Lima, Diretor
Administrativo do Hospital São Miguel; José Rafael Guerra
Pinto Coelho. Secretário da Saúde; a Sra. Edite de Oliveira
Santos e o Sr. Juvenal Ferreira Franco, convidados para
participarem da reunião conjunta das Comissões de Direitos e
Garantias Fundamentais e de Saúde e Ação Social, a ser
realizada no dia 30/10/96. com a finalidade de debater os
problemas ocorridos no Hospital São Miguel, localizado na
cidade de Jequitinhonha. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação , cada um por sua vez, são aprovados no 2g turno os
Projetos de Lei ngs 709. 860, 871, 886, 826 e 852/96, os
dois últimos na forma do vencido no lg turno (relator:
Deputado Jorge Hannas); 847, 892. 881. 855 e 884/96. os dois
últimos na forma do vencido no lg turno (relator: Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira); 850, 851, 885, 887 e 853/96,
este na forma do vencido no ig turno (relator: Deputado
Marco Régis). São submetidos a discussão e votação, no lg
turno, cada um por sua vez, os Projetos de Lei ngs 146/95.
este com a Emenda ng 1 (relator: Deputado Luiz Antônio
Zanto); 869, 904, 908 e 915/96, os três últimos com emendas
que receberam o ng 1 (-ator: Deputado Jorge Hanflas); 899.
909. 926. 905 e 910/9 os cois úl l imos com emendas cue



receberam o rlQ 1 (relator: Deputado Jorge Eduardo ce
Oliveira); 906. 911. 927 e 902/96. este com a Emenda ng 1
(relator: Deputado Marco Régis). A Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 421 e 463/95: 783, 807. 826, 827, 831,
843, 844 e 845/96, os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros cia Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente Jorge Hannas - Marco Régis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 937/96
Comssão de A g robecuária e Politica Rural

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto ce lei em teia

visa declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos
Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem Grande, com sede
no Municipio de Presidente Olegário.
Após exame preliminar do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
De cunho filantrópico, a Associação em referência tem por
finalidade coordenar ações que busquem a racionalização do
setor agropastoril. Assim fazendo, estimula o produtor rural
e concorre para desenvolver uma atividade vital para a
economia do Estado.
Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa

de declarar de utilidade pública a instituição aludida.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 937/96 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Correspondência: Oficio ng
24/96. do Governador do Estado; ofícios. telegramas e
cartões Apresentação de Proposições: Requerimento ng
1.769/96 - Comunicações: Comunicações oas Comissões de Saúde
e Ação Social e de Fiscalização Financeira e dos Deputados
Marcelo Gonçalves e Wanderley Ávila (2) - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Anderson Adauto - Antônio
Genaro - Arnaldo Penna - BonifCio Mourão - Carlos Murta
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Ojalma Diniz - Geraldo Nascimento - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira
- Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marco Rêgis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Pêricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa
- 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, a Sra. 2?-Secretária, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
i Fase
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Arnaldo Penna, 1-Secretário ad hoc. lê a

seguinte correspondência:
'OFiCIO NQ 24/96

Belo Horizonte, 31 de outu p ro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra ae dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar cessa egrégia Assembléia Leçslativa que O



demonstrativo Obras por órgão e Entidade segundo as Regiões
Administrativas, que compõe o volume Distribuição Regional
dos Investimentos, integrante do Projeto de Lei nQ 968/96.
que estima as rece 4 tas e fixa as des pesas do orçamento
fiscal e do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado para o exercido de 1997. seja
substituido pelo demonstrativo encaminhado junto a esta
mensagem.
A providência em apreço tem por objetivo prop i ciar uma
apresentação mais adequada dos dados, de forma a ilustrar
com maior clareza e objetividade as informações contidas rio
referido documento.
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência

protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado ce Minas Gerais.
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 968/96.
* - Publicado de acordo como texto original.

OFÍCIOS
Dos Srs. Mauro Looes, Debutado Federal, e Arsio A. de
Almeida Dámaso e Silva. Procurador-Geral do Estado.
agradecendo o envio do trabalho promovido por esta Casa
sobre as eleições municipais.
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal (2), agradecendo os

convites para a reunião especial comemorativa dos 50 anos da
Associação Médica de Minas Gerais e para o ciclo de debates,
com o tema 'Minas das Águas'. dentro da programação da 2
Semana Panamericana da Água em Minas Gerais.
Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha. Presidente do
INDI, parabenizando esta Casa pela iniciativa de implantação
do Assembléia "Ori Line'.
Da Sra. Vilma Maria oa Cruz Oliveira. Diretora da Escola
Estadual Monsenhor Rocha, do Municipio ae Santa Bárbara do
Leste, solicitando o apoio desta Casa para a aprovação do
Projeto de Lei flQ 919/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng
919/96.)

Do Sr. Estevam Jesuino oe Las Casas. Superintendente
Central de Administração de Transportes, Imóveis e Serviços,
comunicando, em atenção à solicitação desta Casa, que, de
acordo com informações da Secretaria de Esportes, não existe
projeto para construção de praça de esportes no Municipio de
Paraopeba e que não há impedimentos para a reversão do
imóvel mencionado no Projeto de Lei ng 49/95. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira. Anexe-se ao Projeto de Lei nQ
49/95.)

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando. referentemente a imóvel
localizado no Munidipio de Matipõ. estar aguardando
pronunciamento cia Secretaria da Saúde. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei ng 913/96.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração, informando estar aguardando pronunciamento da
Secretaria da Saúde sobre o imóvel objeto do Projeto de Lei
flQ 912/96. (- A Comissão cie Justiça. Anexe-se ao Projeto cie
Lei no 912/96.
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Do Sr. João Bosco Geordano da Silva, Corregedor da
Secretaria da Fazenda, encaminhando cópia dos relatórios
referentes ao processo administrativo disciplinar para
apurar responsabilidade do servidor Aloisio Hugo Guimarães
nos episódios relativos ao VAF. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. José Ventura, Presidente da Federação dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado øe Minas Gerais -
FENEN-MG -, dando ciência de sua posse no referido cargo.
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho. Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL -,
encaminhando cópia do documento 'Termômetro de Vendas',
referente ao mês de setembro passado.
Dos Srs. José Silvêrio de Oliveira Leite, José António

Maciel e Mauricio Vinhal Neto, representantes dos advogados
residentes e militantes na Comarca de Luz, encaminhando
cópia de oficio assinado por estes e enviado á Juiza de
Direito dessa comarca, no cual comunicam que deixarão de
prestar assistência judiciária aos necessitados, a partir de
lQ/1/97, diante da recusa do Estado em assumir, em
obediência a determinação constitucional, os ónus referentes
a essa assistência. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
571/95.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Arlindo Porto. Ministro da Agricultura e

Abastecimento, agradecendo a remessa do trabalho realizado
por esta Casa sobre o resultado oficial das eleições de 3 de
outubro deste ano.
Do Sr. Ademir Lucas. Deputado Federal, agradecendo convite
para participar do Ciclo de Debates Organização e
Funcionamento dos Novos Municípios.

CARTÕES
Dos Srs. Ronaldo Perim, Deputado Federal. Alysson
Paulinelli. Secretário de Agricultura, e Iraval Pires,
Prefeito Municipal de Diamantina. agradecendo a remessa de
exemplar do trabalho elaborado por esta Casa sobre o
resultado oficial das eleições majoritárias do dia 3 do mês
passado.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro-
Presidente do Tribunal de Contas, agradecendo o envio de
exemplar do volume 2, tomo 3, Eleições Municipais 96 -
Regulamentação da Legislação Aplicável e Jurisprudência.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscrtos para a 1 Fase do

Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte

proposição:
REQUERIMENTO

Ng 1.769/96, do Deputado Simão Pedro Toledo. solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre, pela
inauguração de sua sede social, no dia 26 do mês passado. (-
A Comissão de Educação.

COMUNICAÇÕES
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Marcelo Gonçalves e Wanderley Avila (2.

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

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, vimos nos

jornais, nas rãaios e televisões a iniciativa ce alguns
governantes ce outros paises, entre eles países do Primeiro
Mundo, como os Estados Unidos e alguns do Mercado Comum
Europeu, questionando a indústria automotiva brasileira.
Queremos apenas deixar registrado nesta Casa um convite aos
parlamentares para um debate sobre esse assunto muito
importante, que está agora em evidência. E isso porque nõs,
brasileiros, percebemos q ue somos totalmente oprimidos pelos
interesses dos empresários que formam o cartel da indústria
automotiva do nosso Pais. Tivemos, por ocasião co Governo co
Presidente Fernando Collor ce Melio, uma abertura, quando
ele, estando fora, chamou os nossos carros de carroças.
Evidentemente, quando se fala no Presidente Fernando
Henrique Cardoso. temos a impressão de que se trata de uma
pessoa bem mais honesta e bem mais séria que o ex-Presidente
Fernando Collor de Mello. Isso pelo fato de que os erros e a
mancomunação com a corrupção do ex-Presidente Fernando
ColIor de Mello tornaram-se públicos e notórios pela ação da
imprensa e do Congresso Nacional. que cassou o mandato
daquele político.
0 fato é. Sr. Presidente, que nesta Casa, uma casa

parlamentar, e nesta noite, q ue é uma noite especial, porque
estamos em uma reunião ordinária de debates, gostaria de
colocar esse assunto para uma reflexão aos parlamentares,
aos políticos de nosso Estado. Não quero defender o
Presidente Fernando Colior de Mello de maneira alguma, mesmo
porque creio que ele estava mancomunado com a corrupção.
Usando um linguajar vulgar, ele 'estava com o rabo preso'
mas não podemos deixar de dar uma palavra de louvor à
atitude corajosa daquele homem que ousou desafiar os
poderosos cartéis do nosso Pais. Lembro-me ce certa ocasião
quando ele disse, pela televisão, aoõs o Presidente da
Autolatina ameaçar uma retaliação a suas medidas e a suas
palavras, Quando dissera em alto e Dom som que os nossos
carros eram carroças: "Não pensem que sou Sarney, porque, se
houver uma retaliação por parte da Autolatina, abro as
portas do Brasil e convido todas as indústrias
automobilísticas, como a Yamaha, a Mitsubishi e outras mais.
Se vocês desempregarem 7 mil, elas empregarão 70 mil".
Quando ele ameaçou o cartel do cimento, imediatamente fez-se
uma reunião da FIESP, em São Paulo - e a revista IstoE
publicou -, em que os empresários disseram: "Temos que tirar
esse homem imediatamente. Ele ameaçava os exorbitantes
lucros dos grandes empresários que detêm o monopólio e
comandam os cartéis no nosso Pais.
Pois bem. Sr. Presidente e Srs. Deputados, vimos, então.

no Governo de Fernando ColIor de Melio, uma abertura, e a



indústria brasileira, para competir, começou a produzir
carros ótimos, a pr eços bem mais compatíveis, bem mais
acessíveis a diversas camadas da sociedade que, antes, não
podiam comprar carro. Nós nos deslumbramos, ou melhor.
vislumbramos o nosso Pais adentrando o Primeiro Mundo, e a
nossa iniciativa privada, a mente, a imaginação dos
empresários, do povo brasileiro criando e iniciando novas
firmas.
De repente, ele foi cassado; evidentemente, procuraram uma

falha nele e acharam. E nôs, então, experimentamos um
retrocesso tremendo. Logo depois, fecham-se as portas, e
beneficiam-se os cartéis que estão ai. E hoje o mundo
inteiro questiona a indústria automotiva brasileira, que
nada mais é que um cartel opressor que detém o lucro liqüido
e certo de uma camada da sociedade que não pode comprar lá
fora e não pode ter acesso a produtos bons oriundos de uma
competição sadia.
E agora não se questiona, não se fala em "impeachment.

Mas onde estão os escândalos da Nação? Onde terminaram a
"Pasta Rosa e aquelas questões que começaram, e sabíamos

que o nosso Presidente estava envolvido, não só ele, mas
também Ministros? Eu ousaria dizer nesta Casa, como
parlamentar, que, pelo menos. Fernando Colior de Mello teve
a hombridade de não fazer de PC Farias um Ministro de
Estado.
A verdade é que não interessa aos empresários que detêm o

cartel que se faça uma apuração mais acurada sobre este
Governo que está ai, que foi capaz de investir mais de
US$20.000.000.000.00 para salvar banqueiros que deveriam
estar na cadeia.

F aço este pronunciamento, nesta noite de debates,
convidando para o debate as pessoas que pensam o contrário,
mas com a intenção principal de que nossas palavras cheguem
ao Presidente da República, e ele, numa reflexão séria.
possa mudar de atitude, porque o homem pode mudar de
atitude. Sei que ele é autor do Plano Real. Quando ele era
ainda Ministro, eu era titular da Comissão de Constituição e
Justiça na Capital e, estando ele aqui, coloquei no bolso
dele um recado e disse: Ministro, a solução para o Brasil,
para a economia, todos sabem, é a dolarização da economia.
Isso deu certo em diversos países. Só atrelando nossa moeda
a uma moeda forte, evidentemente, teremos moeda forte. Mas
ele já sabia disso. Isso foi no inicio do seu ministério.
Ele esperou até o fim para, num momento eleitoreiro, lançar
esse plano, que nós aplaudimos, mas que deveria ter vindo

antes.
Só quero deixar claro, neste 1 minuto e 48 segundos que me

resta: temo que, se fizéssemos uma apuração séria, Fernando
Collor de Mello, comparado a Sarney e ao nosso Presidente
que está ai, seria um lambari perto de um tubarão. Não se
apura, não se debate, não se grita, não se conclama o povo a
uma mobilização contra essas imoralidades, porque os
interesses capazes de financiar esses movimentos populares
não reagem, porque estão tranqüilos, assentados no lucro
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fácil que é concedido aos cartéis, aos monopólios e aos
oligopólios. Muito obrigado.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 54 Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei ng 882/96, do Deputado Elmo Braz: e de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 41a Reunião
Ordinária, do Requerimento ng 1.661/96, do Deputado Paulo
Piau (Ciente. Publique-se.): e pelos Deputados Marcelo
Gonçalves - falecimento do Sr. Geraldo Alvarenga, em Pedro
Leopoldo: e Wanderley Ávila (2) - falecimento aos Srs.
Juvenal Ferreira Santos e IltOn Oliveira Portc, err Pirapora
Ciente. Oficie-se).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 5. 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 584 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As aez horas do dia vinte e nove de outubro de mii
novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pearo Toledo, Arnaldo
Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalrios, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Nos termos do art. 122, inciso IV. co Regimento Interno. o
Presidente acusa o recebimento, pela Comissão, das seguintes
proposições: Projetos de Lei ngs 987 a 995 e 997/96. Passa-
se á fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
pareceres que concluem pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 940.
969. 970. 9'2 e 973/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna).
Cumprida a inalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Arnaldo
Penna - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 237/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria ao Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Ana Rocha á
Escola Estadual Vera Cruz, no Municipio de Matutina.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V. 'a", do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta
Comissão passa agora á análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame dá a denominação de Ana Rocha á
Escola Estadual Vera Cruz, no Municipio de Matutina. A
iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da
Constituição Estadual, que estabelece como atribuição esta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre b€ns de
domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei ng 5.378, de 3/12/79, que estabelece normas
para denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público.
Segundo informa a Secretaria da Educação, a referida escola
não possui denominação oficial.
Não existe, pois, impedimento legal á tramitação da
matéria, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
237/95 na forma original
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI No 975/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o Projeto de Lei
nQ 975/96 visa declarar de utilidade pública as Aldeias
Infantis SOS Brasil, com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado no "Diário do Legislativo ae 17/10/96, foi o

projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195, c/c O art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme demonstra a documentação anexada ao projeto, a
entidade Aldeias Infantis SOS Brasil. desmembrada da SOS
KINDERDORF Internacional, com sede na Austria, é pessoa
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juridica ser fins lucrativos, funciona na mais De dois anos,
e os membros de sua diretoria não são remuneraaos. Assim, a
instituição atende às exigências contidas na Lei ng 12.240.
de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.
Constatamos, portanto, ao analisar a proposição, nada haver
Que possa impedir sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos Dela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
975/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 976/96
Comssão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa 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 Município de Uberlándia.
Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96. que prevê os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A entidade em questão atende ás condições estabelecidas
pela citada lei, conforme atestam os documentos Que ilustram
o processo, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto.
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a
apresentação de emenda ao art. lg do projeto, para que se
esclareça, em face dos termos do art. l Q do estatuto da
entidade, o nome correto desta.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos Dela ju r idicidade. pela

constitucionalidade e nela legalidade no Projeto ce Lei nç
976/96 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
'Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Renais Crônicos, Doacores e Transplantados de Uberlándia
- ARCDTU -, com sede no Município de Uberlãndia..
Sala das Comissões, 5 cc novembro cc 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelno. relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 979/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei
no 979/96 dispõe sobre a Política estadual de incentivo á
pesquisa e à fabricação de produtos fitoterápicos.
Publicada em 17/10/96, a matéria foi distribuída às
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comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195. c/c o art. 103. do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer
Quanto a juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O texto da proposição em tela consubstancia um conjunto de
ações a serem desenvolvidas pelo Estado, com o objetivo de
facultar ao SUS o uso de produtos fitoterápicos na
prevenção, no diagnóstico e no tratamento de enfermidades
especificas.
Ressalte-se a participação rios municípios e consórcios
intermunicipais de saúde, em parceria com o Estado, bem como
a celebração de convênio ou contrato com Outras
instituições, preferencialmente de natureza pública, para a
realização dos objetivos de que trata o projeto.
Quanto ao produto fitoterápico, o parágrafo único do art.
lg esclarece ser ele o medicamento obtido e elaborado a
partir de matérias-primas ativas vegetais, com finalidade
profilática, terapêutica ou diagnóstica. Com  efeito, essa é
a definição dada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, por meio da Portaria flQ 6. de 31/1/95.
que institui e normatiza o registro de produtos
fitoterápicos junto ao Sistema de Vigilância Sanitária.
Ressalte-se que a referida portaria considera o produto
fitoterápico como medicamento, nos termos da letra a do
item 1, "in verbis":
1 - Definições:
a) produto fitoterápico: é todo medicamento obtido e
elaborado, empregando-se exclusivamente matérias-primas
ativas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para
fins de diagnõstico, com beneficio para o usuário. E
caracterizado pelo Conhecimento da eficácia e dos riscos de
seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de
sua qualidade, é o produto final acabado, embalado e
rotulado. Na sua preparação podem ser utilizados adjuvantes
farmacêuticos permitidos pela legislação vigente. Não podem
estar incluídas Substâncias ativas de outras origens, não
sendo considerados produtos fitoterápicos quaisquer
substâncias ativas, ainda que de origem vegetai, isoladas ou
mesmo suas misturas'. Cuida, ainda. o referido item 1 dos
conceitos de matéria-prima vegetal, droga vegetal. preparado
fitoterápico intermediário, principio ativo e marcadores.
A Constituição Federal dá à União, aos Estados e ao
Distrito Federal a competência para legislar supletivamente
sobre matéria relacionada com a proteção e a defesa da
saúde, ex vi" do art. 24. XII. Impõe-se também observar os
arts. 23.11, e 30.VII, do texto constitucion&, que tratam,
respectivamente, da competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios para cuidar da saúde e
da assistência pública; e da cooperação técnica e financeira
da União e do Estado na prestação de serviços de atendimento
à saúde da população, de competência do município. Ademais,
como ente dotado de autonomia, deve o Estado federado
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promover políticas de relevância publica, no caso, de
preservação do bem comum.
Finalmente, saliente-se o art. 196 da Carta Magna, que

consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de Outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para Sua
promoção, proteção e recuperação.
Pelas razões aduzidas, não encontramos óbices à tramitação

do projeto.
Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
979/96.
Sala das Comissões. E de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presicente - nivalco Coeino. r. elator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toleco.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 980/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
entidade Serviços de Promoção ao Menor e à Família - SERPAF
-, com sede no Município de Sete Lagoas.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. 'a", co
Regimento Interno, após 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 nQ 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 estejam em atividade há mais de dois anos e sua
diretoria seja composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, não remunerados pelo exercício de suas funções.
Examinados 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 ng
980/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coeino, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 981/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé. o Projeto de Lei no

981/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias Senhora cas Graças - AVOSG -. com sede no
Município ce Sete Lagoas.
Após sua publicação, em 17/10/96, vem o projeto a esta
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Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103. V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição é dotada de personalidade juridica,

está em funcionamento ha 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.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
981/96 com a Emenda nQ 1. transcrita a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

das Voluntárias Senhora das Graças - AVOSG -, com sede no
Município de Sete Lagoas.".
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ánivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 982/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em

epigrafe tem por objetivo instituir o Dia do Capoeirista, a
ser comemorado em 3 de agosto.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do
Regimento Interno, após publicada, vem a propositura a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico. constitucional e legal.

Fundamentação
Ao se examinar a questão da competência do Estado Federal
para dispor sobre a matéria em tela. navemos de considerar,
correlatamente, as normas contidas nos arts. 25 e 22 da
Constituição da República, conforme demonstramos a seguir.
Com efeito, se por um lado o f 1Q do art. 25 estabelece.
"ipsis litteris". que "são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição", por outro, o art. 22. ao enunciar as matérias
de competência legislativa privativa da União, não faz
menção aquela referente á instituição de data comemorativa.
Depreende-se a legitimidade implícita, portanto, conferida
ao legislador estadual para dispor sobre a espécie.
Quanto á esfera estadual, cumpre-nos ressaltar que o art.
65 da Constituição mineira assegura a qualquer membro da
Assembléia Legislativa deflagrar proposição de lei

ordinária.
Diante dessas considerações, nãovislumbramos Qualquer
impedimento de natureza juridica á aprovação do projeto de
lei em tela.

Conclusão
Em face ao aduzido. concluímos pela juridicidade. pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
982/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Aniva ido Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 984/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe tem como objetivo declarar de utilidade
pública a Fundação Cultural Santa Rita, com sede no
Municipio de Viçosa.
Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V.
"a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Cultural Santa Rita funciona regularmente há

mais de dois anos, tem personalidade juridica, não possui
fins lucrativos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo
exercicio de seus cargos, conforme atestam os documentos
anexados ao processo, por exigência da Lei ng 12.240, de
5/7/96. que prevê os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
Assim, não encontramos óbices que impeçam a tramitação da

matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, conclu'imos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do P rojeto de Lei ng
984/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. E de novembro ae 1996.
Geralco Santanna, P- :idente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simãc edro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Np 986/96
Comissão de Const.uição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o p rojeto de lei

em epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Portadores de Doenças Renais de Caratinga -
ASDOERC -, com sede no Municipio de Caratinga.
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 p r eliminarmente quanto aos
aspectos juridico, Constitucional e legal.

Fundamentação
Do exame da documentação que compõe o processo, verifica-se
que a ÂSDDERC é uma sociedade Civil com personalidade
juridica propria, sem fins lucrativos, em funcionamento há
mais de dois anos, e que os membros de sua diretoria, de
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercicio
de seus cargos.
Estão satisfeitas, portanto, as condições para Que a
entidade se habilite a receber o titulo declaratõrio de
utilidade pública, conforme está prescrito no art. lg da Lei
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nQ 3.375, de 13/5/65. com a nova recação dada pela Lei flQ

12.240, de 5/7/96.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
986/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 992/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relator io
De autoria co Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Elôi
Mendes, com sede no Município de Elói Mendes.
Desarquivaca, nos termos do art. 185 do Regimento Interno,
veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos juridico, constitucional
e legal.

Fundamentação
De conformidade com o art. lQ da Lei flQ 3.375, de 13/5/65,

alterado pela Lei ng 12.240, de 5/7/96, podem ser declaradas
de utilidade pública sociedades civis, associações e
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, não remunerem os cargos
de sua direção e tenham como Diretores pessoas idôneas.
Examinada a documentação juntada ao processo, verifica-se

que a referida Associação atende a todos os Quesitos legais
para habilitar-se ao recebimento do titulo declaratôrio de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
992/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santamna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 255/95
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 255/95. de autoria do Deputado José
Braga, que dá nova denominação á Escola Estadual São Judas
Tadeu, localizada no Município de Brasília 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 daca á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, f 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 255/95
Dá nova denominação à Escola Estadual São Judas Tadeu,
localizada no MuniciOio de Brasilia de Minas.
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A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais cecreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Manoel
Pereira de Araújo a Escola Estadual São Judas Tadeu,
localizada no Municipio de Brasilia de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 597/95
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 597/95, ce autoria do Deputado Irani
Barbosa, que dá a denominação de Escola Estadual Nossa
Senhora da Conceição à escola estadual do Bairro Nossa
Senhora ca Conceição, localizada no Município de
Justinópolis, 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, 5 l, do Regimento Interno.
Assim sendo. opinamos Dor se dar à proposição a seguinte

redação fina l , que está de acordo com o airovado.
PROJETO DE LEI No 597/95

Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora da
Conceição a escola estadual do Bairro Nossa Senhora da
Conceição, localizada no M'icipio de Justinópolis.
.4 Assembléia Legislativa Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - F ica denominada Escola Estadual Nossa Senhora da
Conceição a escola estadual do Bairro Nossa Senhora da
Conceição. localizada no Município de Justinópolis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala cas Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, P residente - Arnaldo Penna. relator - Elbe

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 848/96

Comissão de Redação
O Projeto cc Lei nQ 848/96, cc autor'a do DeDutaco Simão
Pecr-o Tolecjo. Que declara de uilidaae Dública a Acaaema
Pousoaiegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre, 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, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos or se dar a Qrobosição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 848/96
Declara ce utilidade pública a Academia Pousoalegrense de
Letras - APL -, com sede no MuniciQio de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. 1.Q - Fica declarada ce utilidade pública a Academia
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Pousoalegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna. relato r - Elbe

Brandão
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 863/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 863/96. de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública o Coral
Trovadores da Mantiqueira, com sede no Município de Santos
Dumont, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 863/96
Declara de utilidade pública o Coral Trovadores da

Mantiqueira, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Coral
Trovadores da Mantiqueira, com sede no Município de Santos
Dumont.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Scriettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 864/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 864/96, de autoria do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Associação Regional dos Professores - ARP -, com sede no
Município de Passas. 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 ip. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está ae acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 864/96
Declara de utilidade pública a Associação Regional aos
Professores - ARP -. com sede no Município de Passas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional dos Professores - ARP -, com sede no Município de

Passos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
A r t . 3 - Revogam-se as disposições em contrário.



Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Sebastião He1véc0. Presidente - Alvaro Antônio, relator -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Np 870/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 870/96, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Associação Rios
de Agua Viva, com sede no Municipio de Ipatinga, 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
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 870/96
Declara de utilidade pública a Associação Rios de Agua

Viva, com sede no Municipio de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade 

p
ública a Associação

Rios de Agua Viva, com sede no Municipio de Ipatinga.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 876/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 876/96, de autoria do Deputado Erniano

Batista, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Obreiros da Justiça, 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 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 876/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Justiça, com seoe no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Obreiros da Justiça, 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. 30 de outubro de 1996.
Paulo Schett i no. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 890/96

Comissão de Recação
O Projeto de Lei nQ 890/96, de autoria do Deputaco ivar
Nogueira, que ceclara de utilidade pública o Grémio
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Esportivo Universal, com sede no Município de Betim, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. Que está de acordo com o aorovado.

PROJETO DE LEI No 890/96
Declara de utilidade pública o Grémio Esportivo Universal,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio

Esportivo Universal, com sede no Município de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Alvaro Antônio. relator -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 891/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 891/96. do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural Tripui,
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, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 891/96
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Tripui,

com sede no Município de Belo HorizontO.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cultural Tripui, 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, 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Alvaro Antônio. relator -

José Maria Barros.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 201a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderiey Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem no 147/96
encaminha Projeto de Lei ng 1.009/96). do Governador do
Estado - Oficios e telegramas - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nos 1.010 a 1.013/96 - Requerimentos ns
1.770 a 1.775/96 - Requerimento do Deputado Alvaro António -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Anderson Acauto -
2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Requerimentos: Recue » imerto dc Deputaoo Alvaro Antônio;
encaminhamento á Gerénc:a-Gerai 00 Apoio ás Comissões - 2a
Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Maria José Haueisen - Iórahini Jacob - Ermano
Batista - 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 Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo
José - Jairo Ataide - 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 - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helénio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Goainho - 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 WanderJey 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 trabalnos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
2g-Secretário. procede à leitura Ca ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- O Deputado Anderson Adauto. 1Q-Secretário ad hoc. lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 147196*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que acresce o limite fixado no "ca put do artigo 10
da Lei flQ 12.041, de 28 de dezembro de 1995, para o Poder
Executivo realizar operações de crédito destinadas ao giro
da divida mobiliária vencivel em 1996.
Trata-se de ajuste necessário a ser feito na lei
orçamentária do Estado, que estimou o limite para a
realização de operações de crédito no exercício de 1996 com
base em taxa de juros que vem sendo significativamente
superada.
A propósito, cabe considerar que para efeito de resgate das
LTF-MG, até o mês de setembro. o índice de reajuste dos
títulos já é da ordem de 20,70%, bem superior ao projetado,
que deve, portanto, ser revisto.
Por se tratar de providência para ser cumprida neste
exercício, solicito a Vossa Excelência que o projeto
encaminhado seja apreciado com 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 No 1.009/96
Acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar

operações de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. IQ - Fica acrescido de R$163.000.000,00 (cento e
sessenta e três milhões de reais) o limite fixado no caput
do artigo 10 da Lei nQ 12.041. oe 28 de aezemoro de 1995.
para o Poder Executivo realizar operações de crédito
destinadas ao giro da divida mobiliária vencível no
exercício de 1996, observada a Resolução ng 69 do Senado
Federal, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado e distribuidos seus avulsos aos Deputados e ás
Comissões Permanentes, vai o projeto á Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do art.
216 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo como texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior. Secretário de Ciência e
Tecnologia, encaminhando relação dos ex-secretários dessa
Pasta.
Do Sr. António Carlos Xavier, Prefeito Municipal de Luz.
agradecendo o envio de relatório com o resultado oas
eleições municipais.
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Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial e
Relações Públicas do Governo do Estado, agradecendo o
convite para o Ciclo de Debates Organização e Funcionamento
dos Novos Municípios em nome do Governador do Estado e
informando Que o Sr. José Militão Costa. Secretário de
Assuntos Municipais, foi designado para representá-lo.
Do Sr. José Airton Brandão, Assessor de Gabinete do
Tribunal de Contas ao Estado, comunicando a impossibilidade
de o Presidente desse órgão comparecer á reunião da Comissão
Especial do IPSEMG, marcada para o dia 5/10/96, por motivo
de viagem. (- A Comissão Especial do IPSEMG.
Do Sr. Márcio Júlio G. Moura e Outros, funcionários
substitutos dos cartórios do Estado, solicitando empenho da
Casa para solucionar os problemas dessa classe. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Vicente José Peixoto. da Comissão de Amigos da Vila
Itaú. e outros, solicitando providências urgentes para a
situação dos moradores da Vila ltaú. próxima ao Bairro
Camargos, ameaçados com as obras de canalização do corrego
Ferrugem, realizadas pela empreiteira Múltipla Engenharia
Ltda. - A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil.

agradecendo convite para a reunião especial comemorativa dos
3000 anos de Jerusalém.
Do Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e
Obras Públicas, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat Automóveis
em Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa oassa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscr'tos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oortuniCade. são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.010/96

Cria a Fundação Mineira de Saúde da Visão co Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criada a Fundação Mineira de Saúde da Visão
- FUNVISAO - do Estado de Minas Gerais, com personalidade
juridica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, com sede e foro em Belo Horizonte e unidades de
serviço nas demais regiões co interior do Estado, vinculada
à Secretaria de Estado da Saúde.
Parágrafo único - A ex pressão Fundação Mineira de Saúde da
Visão do Estado de Minas Gerais e a sigla FIJNVISAO
equivalem-se para identificar a fundação de que trata este
artigo.
Art. 2 -As ações e os serviços de saúde visual prestados
pela FUNVISAO são desenvolvidos de acordo com os princípios
e as diretrizes estabelecidos pela Lei Federal ng 8.080. de
19 de setembro de 1990. Que dispõe sobre as condições para a
promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização
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e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. -
Art. 3g - A FUNVISAO tem como finalidade formular, executar
e fiscalizar a política estadual de atenção à saúde da
visão, competindo-lhe ainda:

- formular a política de saúde da visão em articulação
com os órgãos da administração central e os órgãos
descentralizados do Sistema único de Saúde - SUS -;
II - planejar, coordenar e executar ações assistenciais em

oftalmologia nas suas diversas subespecializações;
III - planejar, coordenar e executar a produção de lentes

corretivas e demais õrteses e próteses oftalmológicas;
IV - definir padrões técnicos de equipamentos e materiais

utilizados na assistência oftalmológica e na produção de
órteses e próteses oculares da rede do SUS;
V - definir padrões de boa prática de serviços de atenção à
saúde da visão localizados no Estado;
VI - promover o desenvolvimento e a difusão tecnológica de
modelos organizacionais e gerenciais de serviços de atenção
á saúde da visão para a rede de serviços do SUS;
VII - promover a formação de recursos humanos de nível
técnico e superior na área de saúde oa 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 a distância;
VIII - assessorar órgãos públicos ou privados na
organização de serviços de atenção à saúde da visão, nos
seus aspectos técnicos, organizacionais e gerenciais;
X - realizar pesquisas clinicas, epidemiológicas e
investigações sobre serviços de saúde e modelos de
assistência relacionadas à saúde da visão:
XI - desenvolver tecnologias assistenciais e

organizacionais relacionadas á saúde oa 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
socioeconômico, promovendo eventos e campanhas educativas
através dos diversos meios de comunicação e mobilização
social
XIV - definir padrões de qualidade de órteses, próteses ou
de quaisquer produtos ou serviços relacionados á saúde da
visão no Estado:
XV - coordenar a elaboração e a execução direta ou
indireta, por meio de parcerias com organizações públicas ou
privadas, da política de saúde da visão oara o Estado em
articulação com a Secretaria de Estado da Saúde, O
Ministério Público. as secretarias municipais de saúde e os
consórcios interrnunicipaiS de saúde.
Art. 4g - Vinculada á Secretaria ae Estado da Saúde, a
FUNVISÂO terá seu Presidente ind

i
cado pelo Conselho de



Administração. -
Art. 5Q - Constituem patrimônio da FUNVISAO:

- os bens móveis e imóveis que integrem o acervo ou Que
se achem sob a administração do Centro de Oftalmologia
Social da Secretaria de Estado da Saúde:
II - os bens e os direitos que adquirir ou que lhe forem

doados ou legados:
111 - o saldo de renda própria e dos recursos orçamentários

existentes na data desta lei. -
Art. 6g - Constituem receita da FUNVISAO:

- receitas operacionais;
II - dotações que lhe forem consignadas no orçamento do

Estado:
III - rendas de aplicação patrimoniais;
IV - doações e legados:
V - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 7Q - Ficam transferidos para a FUNVISAO os recursos

orçamentários atualmente consignados ao Centro de
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 8Q - A FUNV1SAO tem a seguinte estrutura orgãnica:

- Conselho de Administração;
II - Diretoria-Geral
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação.
Parágrafo único - A competência e a organização do Conselho

de Administração e das unidades administrativas de que trata
este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 9 - Os cargos de provimento efetivo e as funções
públicas pertencentes ao Centro de Oftalmologia Social da
Secretaria de Estado da Saúde e os seus atuais ocupantes
ficam transferidos para a FUNVISAO.
Art. 10 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias
Contados da publicação desta lei, elaborará o estatuto da
FUNVISAO. oue conterá sua organização e terá prazo igual
para ser aprovado.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A política estadual de proteção á saúde da
visão poderá ser melhor desenvolvida com a criação de uma
fundação pública encarregada de executar ações de promoção,
proteção, recuperação e reabilitação da visão.
O atual estágio de desenvolvimento do SUS, com a
Consolidação do movimento de descentralização e
municipalização, traz para a Secretaria da Saúde o desafio
do exercício de novos e relevantes papéis. Embora a maioria
dos serviços ambulatoriais já se encontre municipalizada, em
algumas áreas as ações empreendidas pelos sistemas
municipais ainda se apresentam deficientes, sendo objeto de
políticas isoladas e fragmentadas. Esse è o caso da atenção
á saúde da visão, oue demonstra niveis ce cobetura baixos e
grande heterogeneidade na q ualidade dos serviços ofertados,
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em função de sua complexidade, e da insuficiente e
inadequada distribuição dos recursos físicos e,
principalmente, humanos.
O paradigma que preside as ações prende-se a um enfoque
predominantemente curativo e cliriico, com uma oferta
insuficiente de consultas, exames e cirurgias
oftalmológicas. A exceção são iniciativas de caráter
preventivo envidadas por alguns municípios e diretorias
regionais de saúde, mas com cobertura reduzida e restrita a
grupos populacionais específicos (escolares, gestantes.
etc.).
O estágio de industrialização alcançado pelo Estado mostra

a crescente relevância dos riscos â saúde da visão presentes
nos ambientes de trabalho, nos quais a insuficiência dos
níveis de iluminação predispõe a acidentes de trabalhos e a
exposição a substâncias químicas e r ad i ações determina o
aumento da incidência de patologias oculares diversas, cuja
abordagem pressupõe a utilização de aportes de várias áreas
do conhecimento e tecnologias especificas pouco
desenvolvidas em nosso meio.
Há que se lembrar ainda das elevadas taxas de desnutrição

existentes em várias regiões do Estado e nas periferias das
grandes cidades, onde a hipovitaminose A é responsável por
elevados níveis de xeroftalmia e cegueira noturna.
O conhecimento epidemiológico de todas essas questões é
bastante deficiente, indicando a necessidade do
desenvolvimento de inquéritos de incidência e prevalência
tanto das patologias oculares quanto das condições de risco
ou agravo á saúde ocular e de se proceder a um levantamento
das estratégias locais e regionais de enfrentamento dessa
questão e dos recursos assistenciais disponíveis.
Pelo exposto se depreende a necessidade de uma atuação mais
ampla e organizada dos órgãos públicos de saúde, de forma
integrada e solidária. Frente à enormidade e á complexidade
do desafio colocado nesse caso, a atuação de um órgão
estaoual de apoio e referência técnica se faz
imprescindível, colaborando no desenvolvimento de pesquisas
epidemiológicas, na formação de recursos humanos
especificos, na proposição de modelos de atenção integral á
saúde da visão e na oferta de serviços de atenção
oftalmológica de caráter individual e coletivo, bem como
servindo de referência secundária em exames complementares e
na produção de órteses e próteses oculares.
A experiência pioneira desenvolvida pelo Centro de
Oftalmologia Social da Secretaria da Saúde habilita o Estado
de Minas Gerais a ampliar a sua atuação nessa área da saúde
pública, que conta com reconhecida insuficiência de
cobertura assistencial
Pelas razões expostas, esperamos dos nobres pares a

aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. ae
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI No 1.011/96
Dá a denominação de Tranqüilino Rocria à Escola Estadual de

Aval.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica denominada Tranqúilino Rocha a Escola

Estadual de Aval.
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.
Jorge Hannas
Justificação: A mudança de nome dessa escola é uma
homenagem à vida exemplar de Tranqüilino Rocha, figura de
destaque no Distrito de Avai, Município de Jacinto.
Natural de São João do Paraiso, chegou á região em 1938.

onde, em com
p
anhia de outros pioneiros, fundou o Distrito de

Avai, ajudando, à é poca, na construção da igreja local.
Casado com a Sra. Virginia Damascena Lacerda, pai oe 14
filhos, quase todos residentes em Avai, dedicou sua vida
laboriosa ao cultivo da terra e à pecuária ce corte,
adquirindo algumas propriedades rurais na localidade de
Córrego das Farinhas.
Homem simples, trabalhador e honesto, soube, durante sua
longa vida, semear a boa semente e cultivar sólidas
amizades, o que lhe rendeu o respeito e a estima da
população local. Seus filhos se destacaram como pessoas de
respeito e também contribuíram para o desenvolvimento local,
como comerciantes e fazendeiros.
Portanto, justa é a homenagem que a comunidade de Aval
presta ao Sr. Tr anqüilino, atribuindo seu nome à escola
local.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação. para de1Deração. nos
termos do art. 195, cc o art. 101. incso 1, oo Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.012/96
Declara de utilidade pública a sociedade -'eligiosa

a denominada Orum Ylê Odé Agué. situada á Rua Guernica, 20,
+ Bairro Jardim Europa. no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Religiosa Orum Ylê Odé Agué, situada à Rua Guernica, 20,
Bairro Jardim Europa, 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 Reuniões, de outubro de 1996.
Paulo Schettino
Justificação: Os objetivos da Sociedade Religiosa Orum Vlé
Odé Agué são: promover palestras, ciclos de estudos e
reuniões folclóricas, participar de festas e cultos ligados
à cultura africana, possibilitando à comunidade o contato
Com novas culturas.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
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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 Ng 1.013/96
Dispõe sobre a delegação ce transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de caráter domiciliar e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O transporte coletivo rodoviário intermunicipal
de caráter domiciliar nos municípios criados pela Lei ng
12.030. de 21 de dezembro de 1995. e pela Lei no 12.050, de
29 de dezembro de 1995, será realizado pelos concessionários
já autorizados pelos municípios remanescentes, até que o
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG
- promova as medidas necessárias às novas concessões.
Parágrafo único - Considera-se como transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de caráter domiciliar o transporte
de passageiros realizado por concessionários, donos de
microempresas, isentos do recolhimento do ICMS.
Art. 2g - Fica o DER-MG autorizado a homologar os contratos
já existentes aplicáveis à matéria, bem como a autorizar
concessões a titulo precário para proporcionar o transporte
intermunicipal nos moldes desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 1996.
Dimas Rodrigues
Justificação: A presente proposição tem como objetivo sanar
pequena questão gerada pela recente lei que emancipou os
novos municípios. Com a emancipação, os municípios
remanescentes perdem a competência para autorizar os
transportes municipais no âmbito dos novos municípios. A
competência se transfere para o DER-MG, visto que o
transporte, antes municipal, passa a ser intermunicipal.
Transferindo-se essa competência para o DER-MG, surge um
problema de natureza social. Os concessionários desses
serviços realizam transporte de passageiros sem a
necessidade de recolhimento de tributos. O investimento é de
pequena monta, pois as estradas que interligam os novos
municípios estão em precárias condições. O trabalho é de
risco e não gera receitas satisfatórias, o que faz com que
não haja interesse em sua exploração por parte de grandes
empresas. O lucro que a pequena empresa tem em uma semana,
por exemplo, pode redundar em prejuízos na semana seguinte,
pois os defeitos mecânicos são comuns em virtude do estado
precário de conservação das estradas.
Não se trata de um privilégio concedido ao concessionário,

mas uma necessidade de evitar que o empreendedor nesse tipo
de transporte fique sujeito a encargos sobre um lucro muitas
vezes incerto e também a normas rígidas de fiscalização do
DER-MG. o que não se justifica, pois o transporte é
puramente de natureza doméstica.
Sabe-se que os concessionários desses serviços realizam



trabalho de natureza social, mas capaz de garantir o
sustento da família. Seria justo que essas pequenas empresas
continuassem com a concessão, desta feita homologada pelo
DER-MO, até que os municípios se desenvolvam e permitam uma
concorrência entre os interessados na concessão, dentro das
normas exigidas pelo DER-MO.
Entendo aue precisamos ae uma legislação que possibilite a
ingerência ao DER-MG nos casos mais emergentes, como, por
exemplo, a situação que vive o Norte de Minas com a
desativação do "trem baiano', que deixa ausente a
alternativa de transporte. O "trem baiano, a propósito,
servia a população rural norte-mineira, ligando Espinosa a
Montes Claros, passando por diversos municípios hoje
emancipados, que terão problemas com o transporte
intermunicipal. Somente por meio de uma microempresa o
problema será solucionado, e para isso torna-se necessária
uma concessão a titulo precário. Assim como existe problema
dessa natureza na região Norte, certamente aeve haver
problema similar nas outras regiões do nosso Estado.
Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável aos

nop res pares ã aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195 c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.770/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Sentinelas da Ordem, localizada nesta Capital, por
seus 15 anos de existência.
Ng 1771/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Contem porâneos do Futuro, localizada nesta Capital.
por seus 11 anos de existência.
Ng 1.772/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Triângulo Maçônico Arédio Santos, localizada no
Município de Cascalho Rico, por seus dois anos de
existência. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Ng 1.773/96. do Deputado Anderson Adauto. solicitando Seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja elaborado um programa de demissão voluntária para os
funcionários do BEMGE.
NQ 1.774/96, CO Deputado Ermano Batista. solicitando seja
formulado apelo ao Governador co Estado com vistas a que
seja reaberto por no mínimo 30 dias o processo de inscrição
para o Programa de Demissão Voluntária dos servidores
públicos estaduais. (- Distribuidos á Comissão de
Administração Pública.)
Ng 1.775/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Wilson Frade pelos 25 anos de criação do 'Caderno de
Turismo" do jornal Estado de Minas'. (- A Comissão de
Educação.)- E também encaminhado á Mesa requerimento do
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Deputado Álvaro António.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson
Adauto.
O Deputado Anderson Adauto t - Sr. Presidente, Srs.

Deputacos, gostaria Que ficasse registrado rios anais desta
Casa artigo do jornalista Jânio de Freitas, publicado na
"Folha de S. Paulo de domingo passado. (- Lê:)

Hoje faz um aninho o gracioso programa de socorro a
Bancos e banqueiros, o PROER. criado às pressas para
socorrer com R$6.000.000.000,00 os donos do Banco Nacional
e, depois, outros banqueiros com mais R$7.000.000.000.00.
Mas não é a felicidade dos banqueiros que dá a nós outros,
os desbancados, motivo para atribuir importância ao
aniversário. E. sim, o que essa data singela retrata da
situação política e institucional a que o Brasil está
sujeito.
o PRCER completa um ano, seu prazo de vigência está

expirando, esbanjou dinheiro público como nenhum Outro
programa fez jamais - e nunca chegou a ser lei, nunca passou
de medida provisória. Não de uma. De 12, sucessivas, uma a
cada 30 dias, cada qual renovando a anterior que o Congresso
não quis aprovar ou derrubar no prazo constitucional de um
mês.

ISSO é possibilitado pela conjugação de dois aspectos
atuais. De uma parte, há a falta de cerimónia do Governo
para emitir medidas provisórias, cujo número já está bem
avançado no segundo milhar. De outra, a irresponsabilidade
dos dirigentes do Congresso e dos Lideres de bancadas
governistas, evitando votações desgastantes para Fernando
Henrique Cardoso. 0 resultado é que as medidas provisórias,
postas na Constituição para atender emergências.
transformaram-se em atos institucionais com Outro nome.

O Presidente não quer se dar aos aborrecimentos de mandar
projetos ao Congresso e lança as medidas provisõrias, como
os ditadores faziam, pelos mesmos motivos, com decretos-leis
e atos institucionais. Os 90% de farsantes do Congresso
fingem que não viram. O Supremo Tribunal Federal, se forçado
a se pronunciar, não tem faltado ao Governo com o bálsamo de
suas interpretações.
E assim temos a aberração absoluta: em regime dito de

democracia constitucional, o pequeno grupo central do poder
impõe ao Pais o que quiser, com as medidas provisõrias, e
estende-as pelo prazo que quiser, mesmo que isso custe
fantásticos R$13.000.000.000.00 dos cofres fechados para
infinitas necessidades verdadeiras e nacionais.
Presidente do Senado, José Sarney acenou com alguma

providência parlamentar que restringisse as medidas
provisórias de Fernando Henrique aos casos previstos na
Constituição. E o estudo da tal providência foi entregue ao
Senador José Fogaça, gaúcho do PMDB governista e. com essas
qualidades, já citado para o Ministério dos Transportes, que
não deixou de ser área reservada ao PMDB gaúcho pela forçosa
demissão de Odacir Klein.
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Ë claro que a proposta de Fogaça, ao final de meio ano de

reflexões ou de chimarrões, o que não faz diferença, evita
qualquer restrição à sanha de medidas provisórias em
quantidade, apenas estabelecendo prazo para sua votação no
Congresso. O mesmo prazo, aliás, que já está fixado na
Constituição desde 88'.
Sr. Presidente. Srs. Deoutados, fiz questão de fazer este

pronunciamento poraue acredito que o PROER seja o programa
mais verconhoso que este Pais já viu no que diz respeito ao
gasto dc dinheiro público. Acho que è fundamental que cada
uma das -ssembléias deste Pais possa registrar o triste
aniversário desse programa, que ao invés de atender á
maioria da população brasileira que precisa de saúde,
educação, assistência social, salva os banqueiros. E o que é
pior, no meu entendimento, não é salvar os banqueiros e o
chamado sistema financeiro da Nação, cuja necessidade pode
até ser discutida, mas sim dar o dinheiro público para os
banqueiros e não fazer com que paguem pelos erros e pela má
administração durante todos esses anos, explorando os
trabalhadores e as classes produtivas do nosso Pais. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa a 2çj Parte da reunião, com a 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento ao Deputado Alvaro António,
solicitando tramitação em regime Ce urgência para o Projeto
de Lei ng 1.008/96, que declara de utilidade pública a
ADUCON -Associação de Defesa dos Usuários e Contribuintes
em Minas Gerais. Ciente. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

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

Questão de Ordem
O Deputado Pêricles Ferreira - Sr. Presidente, como V. Exa.
vê, não temos "quorum" suficiente para discutir, muito menos
para votar a matéria, por isso, pediria a V. Exa. que
encerrasse de piano a reunião-

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião
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ATA DA 33a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões
da Mesa da Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Wanderley Ávila, Rêmolo Aloise, Ibrahim Jacob e Ermano
Batista, membros da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz,
Glycon Terra Pinto, Ivair Nogueira e Alencar da Silveira
Júnior, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a existência de número regimental, o Sr.
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior
lida e aprovada. Isso posto, o Sr. Presidente informa que,
nos termos do art. 3, III, da Lei ng 11.815. de 24/1/95, e
do f 4Q do art. 2g da Resolução ng 5.143. de 22/6/94, a
reunião tem por finalidade apreciar os processos de
prestações de contas da aplicação dos recursos oriundos de
subvenções sociais. Ato continuo, faz uso ca palavra o
Deputado Glycon Terra Pinto, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite seus
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Ação Social São Pedro, Associação Feminina
Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências, Comunidade
de Danças e Cantos Musicais Vida e Adoração, Prefeitura
Municipal de Sacramento, Juventus Esporte Clube, Prefeitura
Municipal de Resende Costa, Associação de Moradores do
Bairro Cidade Nova I. Prefeitura Municipal de Lagamar,
Genesis Fundação Educacional e Cultural, Pequi Esporte
Clube, Santa Cruz Futebol Clube, Guaraciaba Assistência
Social, Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo,
Prefeitura Municipal de Capitão Enêas, Prefeitura Municipal
de Lontra. Prefeitura Municipal de Lambari. Associação dos
Moradores e Pequenos Produtores Rurais de Veredinha.
Associação Beneficência Popular, Prefeitura Municipal de
Raul Soares, Associação Beneficente Santissirna Trinaade de
Descoberto. Fluminense Futebol Clube, Conselho Comunitário
de Rio das Antas-Malhada Nova, Crianças do Mundo, Ação
Social São Pedro, Associação Comunitária do Povoado Rocneoo
Novo, Associação Comunitária Rural da Barra de São José-
Gramiais, Associação Comunitária Rural de Baixa da Areia.
Associação Comunitária Rural de Barra do Rio, Associação dos
Amigos de Aguas Vermelhas. Associação dos Moradores do
Bairro Nova Esperança, Dispensário São Vicente de Paulo.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Visconde do
Rio Branco, Associação Mineira de Paraplégicos, Associação
Mineira de Paraplégicos, Creche Comunitária Maria Floripes.
Sociedade São Vicente de Paulo - Machado, Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Simonésia. Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide,
Associação de Desenvolvimento Comunitário Boa Vista,
Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, Prefeitura
Municipal de Rubim. Associação aos Pequenos Produtores
Rurais de Santa Maria do Baixio. Conselho Central ca
Sociedade São Vicente de Paulo de Sete Lagoas, Caixa Escolar
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Alzira Albuquerque Mosqueira, Centro Comunitário do Brejo
Alegre, Prefeitura Municipal de Resende Costa. Associação da
Pastoral da Mulher Marginalizada, Prefeitura Municipal de
Carvalhôpol is. Associação Comunitária, Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba, Prefeitura Municipal de
Rubim, Assistência Social de Rio Piracicaba, Associação
Comunitária Rural dos Moradores de Curralinho. Associação ca
Mulher em Prol da Comunidade. Caixa Escolar Maria Moreira
Azevedo Von Doilinger, Prefeitura Municipal ae Rubim,
Associação Pró-Fundação Jayrne Silva, Associação Comunitária
Nova Vida. Associação de Deficientes Iraienses, Prefeitura
Municipal de Rubim. Comunidade de Danças e Cantos Musicais e
Adoração, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Sede do
Município de Divino, Caixa Escolar Margarida Condé de
Carvalho. 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. 4g-Secretàrio.
que emitem seus pareceres pela aprovação dos referidos
processos, os quais são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada uni por sua vez. Cumpria a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão de
Fiscalização Financeira para a próxima reunião ordinãria,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de novembro de
1996.
Maria José Haueisen. Presidente - Wanderley Ávila - Paulo
Pettersen - Ibrariim Jacob - Ermano Batista - Romeu Queiroz -
Glycon Ter r a Pinto - Sebastião Helvécio - Ivair Nogueira.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e Quinze rr irutas Co dia vinte e dois de Outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De putados Ancerson Adauto, João Leite e Gilmar
Machado, membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente. Deputado Anderson Adauto,
assume a direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado João Leite que proceda ã leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência lê ofícios
dos professores øa 41 i2 Superintendência Regional de Ensino
de Vargirma e dos integrantes do Quadro permanente das
Escolas Estaduais Dr. Viviano Calcas e Prof. Antônio
Américo, publicados no Diário ao Legislativo" de 17/10/96 e
18/10/96. respectivamente. Apôs. a Presidência dá ciência
aos Deputados da matéria recebida pela Comissão, Quais sejam
os Projetos de Lei ngs 837 e 842/96, e informa que o Projeto
de Lei ng 960/96 não será apreciado, por não atender aos
pressupostos regimentais. Encerrada a l Parte dos
trabalhos, passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a
discussão, rio lg turno, o Projeto de Lei no 924/96. do
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Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre normas
de acesso às atividades realizadas em estádios e praças de
esportes de propriedade do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, com parecer pela aprovação (relator:
Deputado João Leite). O Deputado Gilmar Machado solicita
vista da matéria, e a Presidência defere seu pedido. A
seguir, o Deputado João Leite apresenta requerimento oral em
que solicita sejam encaminhados ofícios a diversas
federações e assoc i ações mineiras esportivas. pedindo Que
enviem sugestões sobre o Projeto de Lei flQ 924/96. A
Presidência acata o pedido. Encerrada essa fase, passa-se à
3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente submete a votação, cada um por sua
vez, nos termos da Deliberação flQ 487. os Requerimentos nps
1.666 a 1.675/96. 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
t rabal nos.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1996.
Anderson Adauto. Presidente - Arnaldo Penna - Gilmar

Machado.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Nelênio, Antônio
Andrade e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcos
HelêniO, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, comunica aos Deputados
o recebimento de oficio da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, publicado no "Diário do Legislativo" de
19/9/96, em que esse órgão informa à Casa a impossibilidade
de nomear defensor público para a Comarca de Betim,
solicitação feita pelas Comissões de Defesa do Consumidor e
de Saúde e Ação Social. Ato continuo, a Presidência dá
ciência aos Deputados do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei nQ 968/96. do Governador do Estado.
contendo a proposta orçamentária para 1997, o qual se
encerra no dia 25/10/96. Esgotada a matéria destinada à l
Parte da reunião, a Presidência passa á 1 Fase ca Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Marcos Helénio apresenta requerimento
em que solicita sejam ouvidos na Comissão os represe--.antes
do Ministério Público, do UNIAPAS e do Sindica - :) dos
Estabelecimentos de Ensino Particular do Estado de Minas
Gerais, para debaterem a Questão dos contratos escolares. A
seguir, o Deputado Antônio Andrade assume a Presidência e
coloca em votação o requerimento, que é aprovado. Passa-se á
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
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votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio
Andrade, relator do Projeto de Lei ng 951/96, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no lo
turno com as Emendas nos 1 e 2. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Carlos
Pimenta - Gil Pereira.
ATA DA 2a 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 trinta minutos do dia vinte e nove de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Gilmar
Machado e Jorge Hannas, membros da supracitada Comissão.
Encontram-se presentes também os Deputados Ivair Nogueira,
Hely Tarqüinio e Dilzon Meio. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a finalidade da reunião é ouvir os Drs. Fernando Eloy de
Almeida Filho, Carlos Alberto da Cunha Fernandes, Vicente de
Paulo Barbosa, João Penna Martins Vieira, Antônio Portugal
de Figueiredo, José Eduardo de Souza Pinheiro, Milton Vianna
de Castro, Luiz Gonzaga Machado, Oswaldo Fortini Levindo
Coelho, Roberto Pimentel Dias, Kátia Sylvia do Valle e
Marcela Damásio Ribeiro de Castro, membros da equipe médica
do Hospital Governador Israel Pinheiro, que discorrerão
sobre a real situação do IPSEMG. O Presidente informa que o
Dr. Roberto Pimentel Dias foi indicado por alguns dos
colegas para fazer a exposição referenteao Hospital do
IPSEMG e convida-o para tomar assento á mesa. Esclarece
ainda que os convidados presentes poderão também subsidiar
os trabalhos, solicitando-lhes que tomem assento junto às
bancadas do Plenário. Nesta oportunidade, o Deputado Jorge
Hannas apresenta requerimento em que solicita que o Dr.
Peter Joviano Coutinho, ex-Superintendente do Hospital
Governador Israel Pinheiro, representando extra-oficialmente
a Dra. Kátia Sylvia do Valle, seja convidado a participar da
reunião. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência registra a presença dos seguintes convidados:
Drs. Fernando Eloy de Almeida Filho, Carlos Alberto da Cunha
Fernandes, Vicente de Paulo Barbosa, Milton Vianna de
Castro, Luiz Gonzaga Machado, Oswaldo Fortini Levindo
Coelho, Roberto Pimentel Dias e. Marcela Damásio Ribeiro de
Castro e Peter Joviano Coutinho. Prosseguindo, a Presidência
passa a palavra ao Dr. Roberto Pimentel Dias, que faz sua
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exposição, sendo acompanhado pelos Drs. Peter Joviano
Coutinho. Milton Vianna de Castro. Fernando Eloy de Almeida.
Carlos Alberto da Cunha e Marcela Damàsio Ribeiro. Encerrada
essa fase, o Presidente abre a fase dos debates. No
transcorrer da discussão, o Deputado Miguel Martini, por ter
necessidade de se ausentar, solicita ao Deputado Jorge
Hannas que assuma a d ir eção dos trabalhos. Por indicação do
Líder do PSDB, o Deputado Miguel Martini é substituído pelo
Deputado Hely Tarqüinio. O Presidente ad hoc', Deputado
Jorge Hannas, prossegue com os debates, dos quais participam
alguns dos Deputados e convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrada essa fase, o Presidente informa que
se encontram sobre a mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini solicitando que seja convidado a participar de uma
reunião desta Comissão o Sr. Moisés Oliveira Melo,
Presidente da Associação dos Contribuintes do IPSEMG; e dois
requerimentos do Deputado Gilmar Machado, o primeiro pedindo
o encaminhamento de oficio ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais solicitando que sejam
liberados os servidores José Mariano Campos Lana, Gislaine
Fois Fernancies, Adalberto Soares de Freitas e Nilza Maria de
Oliveira, integrantes da comissão técnica daquele órgão,
constituída para inspecionar o IPSEMG. para prestarem
esclarecimentos sobre os trabalhos desenvolvidos e
apresentarem os dados e relatórios que já foram por eles
levantados e o segundo solicitando sejam convidados a
comparecer perante a Comissão os representantes sindicais
Srs. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho SINDFISCO; João
Diniz Pinto Júnior - SXSIPSEMG; Moisés de Oliveira Melo -
ASCOM-IPSEMG; José Augusto Braga - SINO-IJTE; Renato Barros,
coordenador sindical, e Vera Pimenta. Associação dos
Funcionários Aposentados dO Estado de Minas Gerais, para
prestarem informações sobre os problemas enfrentados pelos
servidores públicos no IPSEMG. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
convidados e 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 novembro de 1996
Miguel Martini. Presidente - Gilmar Machado - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI Np 842/96
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau. o projeto ce lei em
epígrafe tem por esc000 declarar de utilidade pública a
entidade Orion Esporte Clube, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidace, pela constitucionalidade e pela
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legalidade da matéria na forma proposta.
Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a esta Comissão,

agora, deliberar conclusivamente sobre a proposição no l
turno.

Fundamentação
De acordo com o estatuto da entidade, ela é constituída na
forma de sociedade civil sem fins lucrativos e tem por
objetivo desenvolver a educação fisica em todas as suas
modaidades, bem como promover reuniões e diversões de
caráter esportivo, civico, estético, social e educativo em
geral.
Dada a relevância de tais atividades, afigura-se-nos

oportuno e justo se outorgar ao aludido Clube o titulo
declaratório de utilidade pública,

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 842/96 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 928/96
Comissão de Saúce e Ação Socia

Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mensageiros da Liberdade ng 2.674, com sede no Município de
Belo Horizonte.
O projeto foi distribuido, para exame preliminar, â
Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua normal tramitação, cabendo agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finaidade propagar os
princípios gerais da maçonaria, incentivando a prática do
bem e inculcando em seus afilados o sentimento de respeito
ao próximo e uma conduta pautada nos principios fundamentais
expressos na Constituição do Grande Oriente do Brasil.
Pelo trabalho de difusão dos bons costumes na comunidade, a
entidade faz jus ao titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela a

p
rovação do Projeto

de Lei ng 928/96 no 1g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.
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PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI No 936/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Portuguesa de Beneficência lg de Dezembro, com
sede no Município de Uberaba.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a proposição no 1Q turno, em ooediência ao aue dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada instituição foi fundada há 89 anos com a
finalidade de garantir melrores, mais baratos e eficazes
serviços de saúde aos moradores de Uberaba e cidades
vizinhas. Para tanto, dirige e sustenta o Hospital da
Beneficência Portuguesa. que mantém o atendimento médio
diário de 50 pacientes carentes.
Dessa forma, julgamos oportuno que a quase centenária

entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante cio exposto, somos pela aprovação do Projeto cie Lei
flQ 936/96 no 1Q turno, na forma original
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI No 938/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto cie lei em exame, do Deputaco Paulo Piau, declara

de utilidade pública a Associação aos Taxistas de Viçosa,
com sede no Município de Viçosa.
Publicada, foi a proposição distribuída, para exame
preliminar, à Comissão de constituição e Justiça, que não
encontrou Óbice à sua normal tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o l Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade promover ações
destinadas a unir os taxistas de Viçosa para que possam
prestar um serviço de qualidade aos usuários de seus
veículos.
Além disso, mantém serviços médicos, juridicos, dentários e
caixa de auxilio aos motoristas de táxi, proporcionando
emprego a diversos profissionais da classe e merecendo por
sua atuação o titulo declaratório de utilidade oCiblica.

Conclusão
Diante cio exposto, somos pela aprovação ao Projeto de Lei

nQ 938/96 no lo turno, na forma original
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 944/96
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto. o projeto de lei

em tela objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de
Promoção Social de Ituiutaba - GPSI -, com sede no Municipio
de Ituiutaba.
E----ninado preliminarmente o projeto pela Comissão de

Co.- ::ituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lne a Emenda
ng 1. vem agora a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade congrega a primeira-dama de Ituiutaba e
voluntários, com o objetivo de executar trabalho em prol da
comunidade. Dessa forma, desenvolvendo atividades
educacionais, culturais e profissionalizantes, concorrem
para o aperfeiçoamento e o bem-estar de parcelas
significativas da sociedade local. Consideramos, portanto,
relevante e oportuna a iniciativa em declará-la de utilidade
pública.
Entretanto, objetivando atender à melhor técnica
legislativa e ás exigências legais, apresentamos à matéria a
subemenda que recebeu o ng 1 ã Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação co Projeto de Lei
ng 944/96 com a subemenda que recebeu o ng 1 à Emenda ng 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, redigida a seguir.

SUBEMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de

Promoção Social de Itulutaba - GPSI -, com sede no Municipio
de Ituiutaba".

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 964/96
Comissão de Saúde e Ação Socia

Relatóro
De autoria da De putada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação de Moradores do Bairro Anastácio Roque, com sede
no Municipio de Novo Cruzeiro.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a proposição no lQ turno, em obediência ao que dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
A referica Associação foi funoada a pós a constatação da
necessidade de criação ce uma entidade Que pusesse em
prática ideais coletivos de busca de uma vica melhor.
Confiante em seu trabalho, a instituição promove atividades
culturais, sociais e beneficentes para os moradores do
bairro.
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A aprovação deste projeto de lei auxiliará, certamente, as
importantes atividades que vêm sendo realizadas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 964/96 rio lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 971/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreço, que cria o Fundo de Incentivo á
Despoluição Ambiental - FIDA - e dá outras providências, é
de autoria do Deputado Paulo Piau.
Publicada no Minas Gerais de 10/10/96, a proposição foi

distribuída ás comissões competentes para receber parecer.
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.
Nesta fase, cumpre a esta Comissão examinar os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais do projeto.
Fundamentação

Por força do art. 161. IX. cia Carta mineira, a instituição
de fundo de qualquer natureza sujeita-se a prévia
autorização legislativa. Determina o art. 159. II, daquele
Diploma Legal, que os fundos a serem criados devem estar em
consonância com a lei complementar disciplinadora das
condições para a instituição e o funcionamento de fundos,
notadamente a Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, alterada
pelas Leis Complementares ngs 29, cie 26/7/93. e 36. de
18/1/95.
Ao procedermos á análise do projeto à luz da legislação
pertinente, constatamos que a proposição não atende
satisfatoriamente a todos os requisitos necessários para a
constituição regular do FIDÁ, especificamente ao que dispõem
o art. 3. III, V, VI, VII, X, f l Q e o art. 11, cia
retromencionada lei complementar. Além disso, a proposição
incorre, rio art. 5g, V, em vicio de inconstitucionalidade,
por vinculação da espécie tributária imposto, proibida pela
Carta Estadual no art. 161, IV.
Parte ainda o projeto, no art. lg, "caput', de premissa

equivocada. Ou seja, a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO 92 -, realizada no
Estado do Rio de Janeiro no perioco de 5 a 14/6/92, não
constitui marco inicial cas exigências relativas à
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e do
Relatório de Impacto Ambienta] - RIMA - e da obrigatoriedade
de adequação das indústrias instaladas ou em funcionamento.
no tocante às normas ambientais.
Na verdade, o EIA-RIMA, em âmbito nacional, surge com o
advento da Lei Federal no 6.938, de 31/8/81, assim como a
questão do licenciamento e a revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras, de acordo com o art. 9Q, III e
IV. A propósito, salienta-se que atualmente o EIA-RIMA tem
sede no art. 225, l, IV. ia Carta Federal de 1988.
Por outro lado, a Agenda 21 (resultado dos trabalhos da ECO
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92) não é propriamente um documento jurídico, e sim carta de
intenções subscrita por diversos paises, com vistas às
matérias relacionadas ao meio ambiente. Em conformidade com
o nosso ordenamento jurídico, para que tais documentos
venham a constituir fonte do Direito Positivo brasileiro e,
portanto, de consulta obrigatõria, faz-se necessária a
ratificação do documento pelo Congresso Nacional, ante o
disposto no art. 49, 1, da Constituição Republicana.
Já no âmbito estadual, o EIA-RIMA, assim como o controle
das fontes poluidoras, são previstos na Lei nQ 7.772. de
8/9/80, arts. 5g, IV, VI. VII. IX, e 8g.
Observa-se, ainda, que a redação imprimida ao art. 1Q da
proposição impõe ao FIDA elaborar o EIA-RIMA e equipar as
indústrias atualmente instaladas e em funcionamento. Ora, os
fundos, em regra, são criados para darem suporte financeiro
e normalmente são rotativos, isto é, os empréstimos são
reembolsáveis.
O que ocorreu, na verdade, foi lapso de redação. Tanto é
assim que o projeto, no art. 4Q, reafirma o caráter de
rotatividade do fundo, da aplicação dos recursos sob a forma
ce financiamentos reembolsáveis.
E preciso esclarecer, também, que a Resolução ng 1, de
23/1/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -,
que regulamenta a elaboração do EIA-RIMA, dispõe, nos arts.
7Q e 8Q, que D estudo se fará por equipe multidisciplinar
habilitada, e as despesas e custos relativos ao EIA-RIMA
correm por conta do proponente do projeto. Veiculadora de
normas gerais, cuja competência é da alçada privativa da
União, em face do art. 24. VI, f ig, da Magna Carta, aquela
resolução não pode ser contrariada pelos Estados membros.
Porém, não estão os Estados impedidos ce alocar recursos
para financiá-lo, conforme lição do Prof. Paulo Afonso Leme
Machado, em sua obra Direito Ambienta] Brasileiro. 3a eci.
'Revista dos Tribunais', 1990, pág. 125.
Indubitavelmente, o projeto, como já demonstramos neste
parecer, padece de vícios e imperfeições. No entanto.
entendemos que é dever desta Comissão, na medida cio
possivel, sanar as máculas apontadas. Assim, estamos
propondo, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nQ 1,
uma vez que inexiste óbice à iniciativa parlamentar nessa
seara. Contudo, aproveitamos a oportunidade e estendemos a
aplicação do FIDA ao Plano de Controle Ambienta - PCA - e
ao Relatório de Controle Ambiental - RCA -, por serem
pertinentes. O PCA tem objetivo apresentar á Fundação
Estadual co Meio Ambiente - FEAM -. para exame, o projeto ce
execução das ações mitigadoras dos impactos ambientais
propostos pelo RCA ou pelo EIA-RIMA, entre outras
finalidades. Já o RCA objetiva subsidiar o exame de impacto
ambiental. E uma espécie de RIMA simplificado.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
971/96 na forma do Substitutivo ng 1. a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1
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Cria o Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental - FIDA -
e dá outras orovidências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo de Incentivo à Despoluição

Ambiental - FIDA -, com objetivo de dar suporte financeiro:
1 - à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - Relatório

de Impacto Ambiental - EIA-RIMA -, do Plano de Controle
Ambiental - PCA - e do Relatório de Controle Ambiental - RCA

ii - à aquisição de equipamentos antipoluentes;
iii - à realização de obras de minimizaçãO de impactos e

controle ambiental.
Parágrafo único - Os recursos do FIDA poderão ser

destinados a programas que visem a promover o
desenvolvimento, a modernização e a adequação do parque
industrial no que concerne à despoluição ambiental.
Art. 2g - Poderão ser oeneficiãrios de operações com
recursos do FIDA:
1 - as médias, pequenas e microindústrias instaladas ou em

funcionamento e as que vierem a ser instaladas;
II - as grandes indústrias instaladas ou em funcionamento

na data de publicação desta lei, para o fim exclusivo de
aquisição de equipamentos antipoluentes e de realização de
obras de minimização de impactos e controle ambienta].
Parágrafo único - Nas operações com recursos do FIDA, as
empresas do setor agroindustrial terão tratamento
preferencial
Art. 3g - O FIDA será constituidO dos seguintes recursos:

- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os
créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

externo de que o Estado seja mutuário;
III - os retornos, relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos com recursos do fundo;
IV - os resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraidas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder
Executivo.
Art. 4g - O FIDA, de natureza e individuação contábeis.
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma
de financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do artigo anterior.
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento

será de 5 (cinco) anos contados cia data de vigência desta
lei, facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação.
baseado na avaliação de desempenho do fun3o.
Art. 5Q - Para a concessão de financiamento com recursos do
FIDA, serão observados os seguintes requisitos;

- apresentação de certidão negativa de débito, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, em se tratando de
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empresa já instalada no Estado:
II - enquadramento do projeto, a cargo do Conselho Estadual

de Política Ambiental - COPAM -;
III - conclusão favorável da análise do projeto a ser

financiado, em seus aspectos técnicos e jurídicos.
Art. 6g - Os financiamentos concedidos com recursos do FIDA

obedecerão às seguintes condições gerais:
1 - exigência de contrapartida do beneficiário de, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do valor total do
empreendimento;
II - prazo de carência de até 12 (doze) meses para
financiamentos do EIA-RIMA, do PCA e do RCA, e de até 24
(vinte e quatro) meses para financiamentos de instalação de
equipamentos antipoluentes e de realização de obras de
minimização de impactos e controle ambiental
III - prazo de amortização de até 36 (trinta e seis) meses,
iniciando-se no mês subseqüente ao do término do prazo de
carência;
IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder

Executivo;
V - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal na amortização;
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, comissão de 3% a.a. (três por cento ao
ano) incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluído
na taxa de juros, ou comissão de 2,5% a.a (dois e meio por
cento ao ano), descontada a cada parcela liberada:
VII - haverá garantias reais ou fidejussórias, em
conformidade com as normas operacionais do agente
financeiro, dando-se preferência às reais.
Art. 7o - Havendo inadimplência por parte da empresa em
relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato,
incidirão sobre o valor já liberado atualização monetária
plena, multa e juros moratórios.
Art. 8Q - O FIDA terá como gestora a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, como
agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG.
$ lg - O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas

Gerais para contratar operação de financiamento com recursos
do fundo e para efetuar a cobrança de créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais necessárias.

2 - O BDMG poderá estabelecer convênios com o BEMGE ou
outro Banco indicado pelo Poder Executivo, para a
operacionalização dos financiamentos com recursos do Fundo.

3c - O agente financeiro poderá caucionar os direitos
creditôrios do FIDA para garantir empréstimos a serem
contratados com instituições nacionais E internacionais,
mediante autorização prévia do grupo coorde %3or.
Art. 9g - Incumbe à Secretaria de Estaoc da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do



146

FIDA.
Art. 10 - Integram o Grupo Coordenador representantes aos
seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
IV - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
V - 8DMG.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador as

atribuições definidas no art. 4g, III. da Lei Complementar
ng 27. de 18 de janeiro de 1993.
Art. 11 - A comprovação de prática de sonegação fiscal pelo
beneficiário de financiamento com recursos do FIDA, durante
a vigência do contrato, acarretará o cancelamento ou a
suspensão do saldo a ser liberado e o vencimento antecipado
do contrato e de todas as parcelas venciveis, com
atualização monetária plena, muita e juros contratuais e
moratórios, além das penalidades administrativas cabiveis.
Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do FIDA obedecerão
ao disposto na Lei Federal nQ 4.320. de 17 de março de 1964,
e nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - Ficam o agente financeiro e a gestora
obrigados a apresentar á Secretaria de Estado da Fazenda
relatórios específicos na forma em que forem solicitados.
Art. 13 - O Poder Executivo expedirá regulamento do FIDA.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 974/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado josé Maria Barros, o projeto de lei

em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa de
Caridade Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.
Publicado no 'Diário do Legislativo em 17/10/96, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei nQ 12.240. ae 5/7/96, que regula a matéria.
Constata-se, assim, que a entidade está em funcionamento há
mais de dois anos, tem personalidade jurídica e Sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
974/96 na forma original.
Sala das Comissões. 5 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coeino, relator -
ivai' Nogueira - Simão Pedro Toletc.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 983/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto ce lei em

analise objetiva declarar de utilidade Pública a Associação
Comunitária e Infantil de Araçual - ASSOCIAR -, com seoe no
Municipio de Araçual.
Publicado em 17/10/96, o projeto foi enviado a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento ás
determinações contidas nos arts. 195 e 103, V. 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A ASSOCIAR possui personalidade juridica, funciona hã mais
de dois anos, e sua diretoria é constituida de pessoas
idôneas, não remuneradas pelo cargo que exercem. Atende.
portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei nQ 12.240,
de 5/7/96. que disciplina a declaração de utilidade pública.
Assim, não encontramos õice que impeça a tramitação da

matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela l egalidade do Projeto de Lei n
983/96 na forma proposta.
Sala oas Comissões. 5 de novemoro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 146/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Fernando Osório ÂBFO -. com  sede no
Municipio de Guaranésia.
A proposição foi aprovada no lo turno, com a Emenda nQ 1,

que aprimora o texto do seu art. lg, e, agora, cabe a esta
Comissão deliberar conciusivamente sobre a matéria, no 2
turno.

Nos termos do art. 196, lQ. do Regimento Interno, cumpre-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Do exame da documentação que compõe o orocesso, verifica-se
Que a referida associação, sem fins lucrativos, possui
atividades que compreendem a congregação de todos os seus
membros ativos, visando a prestar a Carentes assistência
social. Pode, para isso, utilizar seus próprios meios ou
conjugar esforços com entidades públicas, bem como
constituir ou gerir outros organismos, desde que a meta
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final seja lograr o bem-estar da pessoa assistida.
Afigura-se-nos, portanto, como medida justa e oportuna a

outorga de titulo declaratório de utilidade pública à ABFO.
Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação CIO Projeto de Lei
flQ 146/95 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.

Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 146/95

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Fernando Osório - ABFO -, com sede no Município de
Guaranés ia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Fernando Osório - ABFO -, com sede no Município
de Guaranêsia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 837/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto de lei

em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Educacional Bom Jardim, com sede no Município de

Camanduca ia.
Aprovada no l Q turno, na forma proposta. vem a matéria a

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em
atendimento ao Que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando relevantes serviços na
área educacional. Proporciona gratuitamente instrução básica
à comunidade do Bairro Bom Jardim, com ênfase na valorização
moral, social e intelectual dos assistidos.
Por isso, julgamos justo e oportuno que se lhe outorgue o
titulo declaratõrio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 837/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI Np 869/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria ao Deputado Raul Lima ,eto, o projeto de lei em
tela tem por o:jetivo declarar co utilidade pública a
entidade denomnada Ministério Estratégia, com sede no
Município ae Belo Horizonte.
Aprovada no lg turno, na forma proposta, vem a matéria a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em

atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.
Fundamentação

Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,
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manifestamo-nos favoráveis á outorga do titulo declaratório
de utilidade pública à entidade Ministério Estratégia, em
razão dos relevantes serviços por ela prestados às pessoas
que, direta ou indiretamente, estão envolvidas com a
prostituição e o consumo de drogas.
Com efeito, além de prestar ajuda espiritual, a instituição
encaminha os assistidos a postos de saúde, mantém creche
para crianças entre um e seis anos de idade e distribui
cestas básicas.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 869/96 no 2g turno, na forma origina.
Sala das Comissões, 6 de noverrp ro cc 1996.
Jorge Eduarco de Oliveira. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 899/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei ng
899/96 visa declarar de utilidade pública a entidade Obra
Unida Santo Afonso Maria de Ligório da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Caldas.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo realizar serviços de

assistência social, auxiliando pessoas carentes e
desamparadas e, ainda, fornecendo-lhes alimentação.
medicamentos e educação.
A instituição cumpre o seu estatuto e faz jus á declaração

de utilidade pública.
Ratificamos, assim, o posicionamento desta Comissão no 2g

turno.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
riQ 899/96 no 2Q turno, na forma aoresentaõa.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI No 904196
Comissão cc Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria ao Deputado Wanderley Avila, o Projeto de Lei n

904/96 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçónica
Sabedoria. Estabilidade e Poder ng 2.454, com sede no
Municipiode Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda nQ 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação ao vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade referida desenvolve valioso trabalho em busca do
aprimoramento moral e social tia comunidade, com vistas a
oferecer melhor Qualidade de vida aos seus integrantes.
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Em virtude da natureza das atividades por ela
desenvolvidas, entendemos ser justo e oportuno o título
declaratôrio de utilidade pública que se lhe pretende
outorgar.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 904/96 no 2g turno, na forma ao vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI Ng 904/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Sabedoria,
Estabilidade e Poder nQ 2.454. 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 Loja

Maçônica Sabedoria. Estabilidade e Poder nQ 2.454. 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.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 905/96
Comissão ae Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Marco Rêgis, o Projeto de Lei nQ

905/96 visa a declarar de utilidade pública o SOS - Serviço
de Obras Sociais, com sede no Município de Muzambinho.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A referida entidade tem objetivos filantrópicos e está
voltada exclusivamente para o atendimento social e educativo
das pessoas carentes da comunidade. O Que concorre para
solucionar vários de seus problemas.
Estando coroado

 

 de êxito o seu trabalho, merece a
instituição o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação ao Projeto de
Lei nQ 905/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI No 905/96

Declara de utiHaade pública o SOS - Serviço de Obras
Sociais, com sede no Município de Muzambinrio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o SOS -
Serviço de Obras Sociais, com sede no Município de
Muzambi nho.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 906/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Estrela dO Sul.
com sede no Municipio de Estrela do Sul.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma proposta, 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 seu trabalho educacional e de reabilitação do
excepcional, o que possibilita a estes competir com mais
facilidade no mercado ae trabalho.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 906/96 no 2g turno, como proposto.
Sala das Comissões, 6 ce novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 908/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
tela declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mahatma
Shimoya flQ 69, com sede no Municipio de Viçosa.
Aprovaco o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação co vencido, que segue em anexo
e é parte deste parecer.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinência em se declarar de
utilidade pública a entidade já citada, tendo em vista seus
objetivos filantrópicos e educacionais em prol do
aperfeiçoamento moral, social e intelectua l ao homem.

Conclusão
Diante do exposto, op inamos pela a provação do Projeto de

Lei ng 908/96 no 2Q turno, na forma co vencido no lç turno.
Sala das Comissões. 6 cc novembro de 1996-
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 908/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mahatma
Shimoya ng 69, com sede no Municipio de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mahatma Shimoya flQ 69, com sede no Municipio de
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Viçosa.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 909/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cate a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, reconhecemos a pertinência de se declarar de
utilidade pública a referida entidade, tendo em vista os
seus objetivos filantrópicos e sociais em prol da comunidade
do Bairro Aparecida e adjacências.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 909/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 910/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado .Jairo Ataide, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos aos Excepcionais - APAE de Santana da Vargem,
com sede no Municipio de Santana da Vargem.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda flQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2o turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo
e ê parte deste parecer.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre

a matéria, entendemos ser justa a pretensão de se declarar
de utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista
suas atividades de caráter assistencial e filantrópico,
desenvolvidas em prol do bem-estar e da integração do
excepcional na sociedade.

Conclusão
Diante ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 910/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 6 de novembro ce 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 910/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Santana da Vargem, com sede no



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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a Seguinte

correspondência: -
OFICIOS

Do Sr. Gudesteu Biber. Presidente cio TRE-MG. em que
encaminha relação de emendas solcitadas a Deputados
Federais, visando ao aumento do orçamento desse órgão para
1997, e solicita manifestação da Casa favorável ás referidas
proposições.
Do Sr. João Batista de Oliveira. Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia de
representação aprovada nessa Casa, na qual se defende a
preservação dos Bancos oficiais do Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Mesa passa a receber proOSições e a concede » a palavra aos
oradores inscritos cara o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.014/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Cabana Espirita Umbandista Pai João Baiano, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Cabana Espirita Umbandista Pai João Baiano, com
sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na aata de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei ng 8.714, de lg de novembro de 1984.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Bilac Pinto
Justificação: Conforme consta na documentação anexada ao
processo, em reunião plenária cie 21/4/89. OS membros da
entidade então denominada Cabana Espirita Umbandista Pai
João Baiano aprovaram novo estatuto, pelo qual, entre outras
providências, transferiram a sua sede de Belo Horizonte para
o Município de Contagem e - o que mais nos interessa -
conferiram á instituição o nome de Associação Comunitária
Cabana Espirita Umbandista Pai João Baiano.
Ocorre Que. sob a denominação de origem, ela já fora

declarada cie utilidade pública por via da Lei nQ 8.714, de
lg/11/84, razão pela qual se faz necessário apresentar
projeto de lei que proponha a declaração cie sua utilidade
pública já com a denominação atual e, ainda, que revogue
expressamente a citada lei
Por essa razão, conto com o apoio dos colegas parlamentares

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
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deliberação, nos termos do art. 195. C/C o art. 104. inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.776/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Agricultura com vistas à liberação de recursos para
realização de estudos relativos às principais microbacias
hidrográficas do Norte de Minas. (- A Comissão de Política
Energética.)
Ng 1.777/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à autorização do asfaltamento e do
alargamento cia pista que liga os Municípios de Capitão
Enéias e Francisco Sã.
Ng 1.778/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à autorização da pavimentação asfáltica
da estrada que liga os Municípios de Brasilia de Minas e
Coração de Jesus.
Ng 1.779/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á autorização da pavimentação asfáltica
da estrada que liga os Municípios de Grão-Mogol . Cristãlia,
Botumirim, Itacambira e Juramento.
NQ 1.780/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à autorização da pavimentação asfáltica
da estrada entre os Municípios de Riacho dos Machados e
Porteirinha.
NQ 1.781/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja autorizada a pavimentação
asfáltica do trecho da BR-479 que liga os Municípios de
Januária e Arinos.
Ng 1.782/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja autorizada a pavimentação
asfáltica do trecho da MG-401 que liga o Município de Jaiba
ao rio São Francisco. no Município de Matias Cardoso. (-
Distribuidos á Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.783/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a
que seja autorizada a construção das barragens do Projeto
Jequitai. (- A Comissão de Política Energética.)
Ng 1.784/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Assuntos Municipais com
vistas ã liberação de recursos para a Associação dos
Municípios ca Área Mineira da SUDENE - AMAMS. (- A Comissão
de Administração Pública.)
NQ 1.785/96, do Deputado Anderson Adauto, em que pede seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE solicitando que sejam
revistas as demissões de funcionários da instituição. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
NQ 1.786/96, do Deputado Anderson Adauto. solicitando seja
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Municipio de Santana da Vargem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
ae Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE ce Santana da
Vargem, com sede no MuniciDio de Santana da Vargem.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI No 911/96
Comissão cio Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria co Deputado Glycon Terra Pinto, o crojeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Federação das Entidades de Surdos do Estaco de Minas Gerais
- FESEM -. com sede no Muriicipio de Belo Horizonte.
Após a aprovação do projeto no lg turno, em sua forma

original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q 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 releváncia
de seus trabalhos de caráter cultural, assistencial e
filantrópico, oferecidos á população em geral e.
particularmente, às pessoas portadoras de deficiência
auditiva.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do

Projeto de Lei nQ 911/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 cie novembro cio 1996
Jorge Harnas, relator

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 926/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
epigrafe, que objetiva declarar de utilidade pública o
Instituto de Ação Social-Amor e Obras, com sede no Municipio
cie Belo Horizonte, foi acrovado no 1Q turno, na forma
original
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria rio 2g turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
O referido Instituto é entidade filantrópica de âmbito
municipal que presta relevantes serviços de assistência
social e promoção da pessoa humana.
Em razão da importância de suas atividades, acreditamos ser
justo e oportuno que ele seja declarado de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 926/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 202a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley
Ávila, Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei ng 1.014/96 - Requerimentos
flQS 1.776 a 1.786/96 - Requerimentos dos Deputados João
Batista de Oliveira, Gilmar Machado e Carlos Pimenta (3) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves
(2) e Maria Olivia (2) e da Comissão de Educação - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marcelo Goriçalves,
Ronaldo Vasconcelios. Marcos Helnio, Elbe Brandão, Carlos
Pimenta e João Leite - interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - 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 - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataice - 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 -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helérilo - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Que i roz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

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. 2?-Secretária, cara proceder à leitura
aa ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretãria, procede à



formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas a que
forneça informações sobre os critérios adotados para as
demissões efetuadas pela instituição nos últimos meses. (- Á
Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos

Deputados João Batista de Oliveira, Gilmar Machado e Carlos
Pimenta (3).

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Marcelo Gonçalves (2) e Maria Olivia (2) e da Comissão de
Educação.

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

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs.

DeputlOados, Sras. Deputadas, representantes da imprensa, em
rápidas palavras, venho aqui deixar uma homenagem a César
Julião de Sales, ex-Prefeito de Pedro Leopoldo, que faleceu
no último dia dois.
Elegendo-se Vereador à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo

em 1954. veio a ser Prefeito pela primeira vez em 1966 e. em
outras eleições, ocupou por mais duas vezes a Prefeitura
local
Suas administrações sem pre foram voltadas aos interesses

da comunidade, marcando época na vida do municipio e região
e até recentemente fez parte desse cenário, imprimindo nele
sua personalidade politica.
Deixou marcas eobras e será sempre lembrado como um homem

forte, que ficará na memória histórica de Pedro Leopoldo.
Cecé, como ficou conhecido, surgiu em 1966 como forte

expressão na vida politico-partidária do municipio, de onde
agora definitivamente se afasta.

Finalizando minha homenagem ao ex-Prefeito, passo agora a
manifestar minha indignação e tristeza ao fazer conhecida
dos senhores a situação da atual administração municipal
daquela cidade, onde nasci e até hoje vivo, que não é Outra
senão Pedro Leopoldo.
Há um descaso total em relação à saúde publica, pois

faltam remédios e os médicos e funcionários dos postos de
saúde não recebem há três meses, o que vem acarretar
deficiência no atendimento, principalmente, da população
carente.
O pronto atendimento municipal está em vias de fechar,

deixando de atender a um sem-número de pessoas que ali
chegam a todo momento, em busca do socorro mais urgente.

E por que o P.A. pode fechar?
Repito: não há medicamento suficiente, médicos e

enfermeiros não recebem seus salários há três meses e há
escassez de material apropriado para o socorro imediato.

Outro descaso é com a APAE de Pedro Leopoldo.
Essa associação é modelo dentro do Estado, mas vive os

seus mais dificeis momentos, pois na meses não vê cumprido o
compromisso que a Prefeitura tem de repassar-lhe recursos



158

que, certamente, são fundamentais á sua sobrevivência. A
educação também está esquecida, e os professores igualmente
não estão recebendo seus salários.
Entraram em greve os educadores municipais em Pedro

Leopoldo. mas eu pergunto qual o incentivo que esses já tão
sacrificados profissionais do ensino têm para trabalhar?
Nosso municipio vê hoje suas praças e ruas sujas.

estragadas, com diminuta coleta de lixo, entulhos espalhados
por todos os lados, o que impede, muitas vezes, que o
trânsito de veiculos. ciclistas e pedestres possa fluir
normalmente. Não posso deixar de pensar, inclusive, que, por
isso, acidentes podem acontecer, vindo a prejudicar pessoas
que de nada são culpadas. Sem mencionar Outros as pectos, que
certamente tomariam muito o tempo dos senhores, gostaria de
acrescentar somente alguma coisa a respeito da situação de
nepotismo a q ue nossa Prefeitura foi submetida. São mais de
100 cargos oe confiança e. dentre eles, 25 são para os
familiares do Sr. Prefeito, com salários estipulados num
piso minimo de R$3.000,00 e com o pagamento rigorosamente em
dia.

E este, meus senhores, em rápidas pinceladas, o quadro que
se pode pintar de Pedro Leopoldo.
Aproveitando ainda a oportunidade, quero, agora.

parabenizar a Secretaria de Comunicação Social desta Casa,
pela criação do projeto ante-sala que tem por objetivo levar
ao conhecimento do telespectador, através da TV a cabo, o
outro lado do Deputado, que não aquele do trabalho
parlamentar.
o objetivo do programa é mostrar o dia-a-dia do homem

comum, que tem suas situações particulares de pai, de
esposo, de trabalhador, de cidadão que paga impostos e
escola dos filhos, que fica parado no trânsito, que tem
também seu outro lado profissional que traz realizações e
frustrações.
E o dia-a-dia do cidadão "não parlamentar" que será

documentado.
Parabéns à Casa Dela iniciativa! Muito obrigado.
Aproveito a oportunidade para falar que repudio, como

médico, como ginecologista que até hoje exerce a profissão.
a declaração do candidato á Prefeitura de Belo Horizonte,
Dr. Célio de Castro, que afirmou à imprensa que é a favor do
aborto. O aborto, como diz o médium Chico Xavier, é pegar
uma criança indefesa e lhe enfiar uma faca no coração. Nada
mais do que isso é o aborto. Fica aqui registrado o meu
repúdio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcel1os - Sr. Presidente, Sras.

Deputacas, Srs. Deputados, cada um tem o seu modo pessoal e
particular de exercer a sua atividade politica. Gosto do
exercicio da política, principalmente quando dá resultados.

Gostaria de dizer que me encontro hoje muito feliz porque,
ontem, a cidade de Belo Horizonte rece peu, na minha
avaliação, um grande presente: o Minas Trade Center. Um
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presente da FIEMG, com a presença do Ministro das Relações
Exteriores, Luis Felipe Lampreia, e do Governador do Estado.
Eduardo Azeredo. Esse órgão é vinculado à estrutura
operacional da FIEMG, lógico, e foi montado com o objetivo
de concentrar as atividades de comércio exterior e de
relações internacionais no interesse da economia mineira,
além de assessorar empresários mineiros e estrangeiros em
negociações comerciais.
O órgão localiza-se na Rua Timbiras, 1.200. E um ótimo

ponto comercial da Capital do Estado e vai prestar
informações aos empresários de outros países ou mesmo do
Brasil Que vierem a Minas para realizar negócios. Esses
negócios vão aumentar a arrecadação e dar mais empregos para
o Estado de Minas Gerais e para a cidade de Belo Horizonte.

Já estão disponiveis, para tanto, Sras. e Srs. Deputados.
escritórios virtuais, auditórios com capacidade para 200
pessoas, salas de videoconferêricia e espaço para exposição
de produtos mineiros e de produtos estrangeiros. O prédio
vai acomodar, ainda, entidades públicas e entidades
privadas, empresas do setor comercial e ce prestação de
serviço ligadas ao comércio internacional. Isso vem
demonstrar Que O prédio não é dedicado apenas a indústrias
de fora ou daqui, mas também a empresas comerciais e a
empresas de prestação de serviços, tanto de fora como daqui.
Essas três atividades empresariais, indústria, comércio e
prestação de serviços, poderão se utilizar das instalações
do Minas Trade Center para realização de seus negócios.
Estão sendo convidados para integrar esse conjunto, dentre

outros, o Ministério das Relações Exteriores, a Câmara
Internacional do Comércio do Brasil, consulados, câmaras
bilaterais de comércio, além de agência de correio, agência
de turismo, restaurantes e Banco com carteira de câmbio.
T odas essas entidades Que relacionei estão sendo convidadas
a participar, de uma maneira definitiva, instalando seu
escritório dentro do Minas Trade Center.
Chamo a atenção Ce todos para o fato de Que O escritório

administrativo e operacional do Fórum das Américas, que será
um grande evento a ser realizado na Capital de Minas Gerais,
Belo Horizonte, no ano que vem, já está funcionando nesse
prédio que o Sistema FIEMG entregou ontem à cidade de Belo
Horizonte.
O Minas Trade Center é pioneiro no género no Estado e, com

seus objetivos, destaca-se em nível naciona principalmente
em termos de infra-estrutura de apoio ao comércio
internacional. Foi idealizado e implementado pelo atual
Presidente da FIEMG. Stefan Salej
Eu gostaria. Sras. e Srs. Deputados, companheiros da

assessoria. das galerias e da imprensa, que conosco convivem
nesta Casa, dizer do nosso entusiasmo, da nossa alegria, da
nossa satisfação por estarmos noticiando esse evento que
considero tão importante para Minas Gerais, para a
facilidade dessas negociações comerciais, do exercido do
comércio exterior e, principalmente, para a cidade de Belo
Horizonte. que vê inaugurada mais uma obra, não apenas uma
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obra física, importante para o desenvolvimento e
embelezamento da cidade, mas uma obra que vai ajudar muito
no nosso pensamento de transformar Belo Horizonte em uma
cidade internacional. Parabéns à FIEMG. Acho que essa
entidade dá um passo muito grande no sentido de que todos
nós consigamos transformar Belo Horizonte em uma cidade
internacional. Queremos receber aqui turistas, empresários,
trabalhadores, visitantes de outras cidades de Minas, do
Brasil e do exterior. Sinto-me, portanto. Sr. Presidente,
satisfeito e gostaria de transmitir isso aos meus colegas
Deputados, a fim de que suas bases eleitorais fiquem sabendo
que, se alguma região de Minas quiser receber empresários, o
Minas Trade Center tem acomodações necessárias, suficientes
e modernas para recebê-los. Muito obrigado.

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

Hel ên lo.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas. Srs. Deputados, membros da imprensa, vamos fazer
rápidos comentários sobre alguns assuntos. O primeiro é
sobre uma nota do 'Estado de Minas ae hoje, intitulada
"Reforma do secretariado cria impasse. No texto, foi dito
que 'a resistência ao irmão do Vice-Governador é justificada
por Deputados do PMDB, PPB, PSDB e PT, entre outros
partidos". Queríamos abordar duas questões sobre esse
assunto. A primeira é que o PT não tem que opinar sobre
indicação de Secretários. O PT não tem que indicar ou
rejeitar, porque esse é um problema dos Deputados
governistas. Desautorizamos, portanto, o Deputado que se
manifestou, em nome também do PT - e parece que é um
Deputado do PPB -' dizendo que o PT teria rejeição ao nome
de João Batista dos Mares Guia. Não temos que interferir num
assunto que compete ao Governo do Estado. Quanto ao trabalho
de João Batista dos Mares Guia na área de assuntos
fundiários e reforma agrária, temos que fazer só elogios
pelo que ele tem desenvolvido junto a esses setores, mas,
quanto á ind i cação para a Secretaria, não podemos falar em
vetar e nem recomendar, porque isso não compete ao nosso
partido, que é oposição. Está aqui, portanto,
descaracterizado qualquer tipo de participação do PT nesse
processo.
Em segundo lugar, não vamos debater sobre o que o nosso

colega Deputado Marcelo Gonçalves falou a respeito da
posição de Célio de Castro a favor do aborto e da maconha.
Isso é uma exploração leviana de uma pessoa integra, um
médico, uma pessoa séria, que se manifestou sobre
descriminação. Ai é preciso analisar. Se a pessoa tem
conhecimento médico, átimo, mas, do ponto de vista jurídico,
precisa fazer uma avaliação do que é essa posição sobre
descriminação. E isso é muito diferente de falar que é a
favor. Pelo que conhecemos desse candidato, ex-Deputado
Federal, Vice-Prefeito, sabemos que é uma pessoa integra, de
formação moral cristã e humanistica muito grande. Penso que
isso realmente é uma exploração oue não leva a nada. E até
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um pouco de desorientação e desespero.
Por último, gostaria de falar sobre o trabalho que

realizamos hoje na Comissão, sobre contratos de prestação de
serviços educacionais. Fizemos um bom debate hoje, apesar da
ausência ao representante do Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino. Mas estiveram presentes o Ministério Público e a
UNIAPÂS - União das Associações de Pais e Mestres de Alunos.
Na reunião, ficou caracterizado que não há margem para

outros aumentos da mensalidade escolar, como está sendo
proposto, devido ao alto custo que esta já alcançou: que o
cancelamento da matricula e a rescisão de contrato são
formas de ameaça que não podem ser concretizadas: que existe
um cartel do ensino tentando substituir a escola pública e
que o salário dos professores não acompanha os aumentos das
mensalidades, apesar de constar na planilha de custos como
70% do custo operacional.
Posteriormente, vamos continuar esse debate, para

encontrar uma solução razoável e viável entre os pais e os
proprietários de colégios. Concedo um aparte ao nobre colega
Marcelo Gonçalves.

O Deputado Marcelo Gonçalves (Em aparte) - Queria, apenas.
Dizer ao nobre colega. De putado Marcos Helênio, a quem
respeito multo nesta Casa e em cujas atitudes me espelho.
que, se o Deputado ouviu meu pronunciamento sobre o aborto.
no qual falei como médico, deve ter percebido que, em hora
nenhuma, falei sobre maconha, nem sabia sobre a
descriminação, que foi falada na entrevista do Célio de
Castro. Falei, apenas, sobre o aborto, ao qual sou
totalmente contrário. Respeito muito a pessoa DO Célio de
Castro; meu partido está com ele, mas, se tivesse que votar.
seria no Amilcar. porque já tenho um com promisso com ele.
Não quis explorar nenhuma candidatura, nem do Célio. nem do
Amilcar, em meu pronunciamento, mas, apenas, falei o que
penso, como médico, sobre o aoorto. Muito obrigado.
O Deputado Marcos Helênio - Sou eu quem agradece. Minha

posição pessoal, como parlamentar e como cristão, é de ser
totalmente contra ao aborto.
Temos que defender a questão dessa descriminação e a

circunstância em que pode se dar. O que não estamos querendo
é fazer uma confusão para a sociedade, no sentido de que _o
Célio seria a favor. Isso é um absurdo, é uma exploração
barata que não tem sentido. Concedo um aparte ao Deputado
Alenca r da Slveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) -

Acompanhe' a entrevista ao nobre candidato Célio cc Castro e
ele foi categorico em Dizer q ue é favorável ao aborto.
O Deputado Marcos Helênio - Ele é favorável á

descriminaçâo. Seria bom que algumas pessoas pudessem dar
uma orientação quanto ao aspecto juridico, legal e
constitucional. Dentro desse prisma é que foi feita a
discussão, que poderá ser ampliada. Não podemos é pegar
meias palavras e usá-las.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Peço

licença á Presioéncia. pois quero trazer a gravação da
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entrevista do Or. Célio de Castro para analisarmos, quando
ele fala que é favorável, também, à liberação da maconha.
Na Câmara Municipal tive oportunidade de acompanhar a

questão dos meninos de rua, O Dr. Célio de Castro deixou
claro que não tirou os meninos da rua, apesar de ter feito
essa promessa. O que me deixa preocupado, ao fazer política
em Belo Horizonte, é que o Célio de Castro faça todas essas
promessas e, daqui a seis meses, vá à Câmara Municipal e
fale que não está dando conta de administrar. Essa é a minha
divida, porque, a partir do momento em que ele pautou sua
campanha no P1' naquela é poca, na retirada dos menores da rua
e, depois de seis meses, foi á Câmara Municipal, na comissão
presidida pela Vereadora Caiafa, e deixou claro que a
administração não conseguiu tirar os menores da rua. E ficou
por isso mesmo: os meninos de rua daquela época são os
marmanjos de hoje.
Minha preocupação é que, daqui a seis meses, depois da

eleição, oDr. Cé'Iio de Castro reúna toda a imprensa e diga
que não dá conta de administrar Belo Horizonte, que não
consegue resolver os problemas ao transporte e da saúde em
nossa Capital. E. como ficamos nós, belo-horizontinos? A
Capital, que vai fazer 100 anos, vai ficar abandonada?
O Deputado Marcos Helênio - Com certeza, Deputado, não vai

ficar como está ficando o Estado nessa administração
neoliberal. Não queremos provocar esse debate.
Entretanto, antes de conceder o aparte ao Deputado Miguel

Martini, gostaria de dizer que isso faz parte de um processo
e necessitamos aprofundar o debate. Quanto ã promessa
referente á situação dos menores de rua, trata-se de uma
situação de conjuntura nacional, advinda de um sistema
perverso, discriminatório, onde as oessoas são
marginalizadas e desempregadas, e não será um Prefeito de
uma capital que irá resolver um problema de âmbito nacional.
mundial, de um sistema capitalista selvagem.
o Célio tem apresentado :opostas concretas em seu

programa de governo, enquanto outro candidato está apenas
destilando ódio. através de formas raivosas de fazer
política, o que lamentamos, quando constatamos que esse
candidato conta com apenas 15% da preferência do eleitorado,
ao passo que seu opositor conta com 70%. E lamentável oue,
nesse ocaso da campanha, o candidato que conta com a minoria
da preferência popular caia nesse ridículo. E. mesmo assim,
nós tentamos fazer o debate, do qual, sinceramente. não
gostaria de participar. O Cêlio é uma pessoa que se encontra
muito acima dessas picuinhas. Concedo, primeiramente, um
aparte ao De putado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Estou, de fato,

preocupado com relação ao fato de o candidato Célio oe
Castro dizer uma coisa e. logo depois, desmenti-Ia. Foi o
que aconteceu no tocante ao acordo feito com Newton Cardoso,
desmentido pelo candidato, o que chegou ao conhecimento de
todos através das redes de televisão.
Célio de Castro disse textualmente, eu assisti á

entrevista e tenho o video à disposição de todos, que é
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favorável ao aborto, dizendo que a mulher tem direito sobre
seu corpo e a Cons:'tuição deveria contemplar esse seu
direito.
O Deputado Marcos Helênio - á é contemplado.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Mas ela não tem

direito sobre o corpo do ser que está sendo gerado em seu
ventre. Isso é anticristão. E o discurso de alguém q ue não
tem principios e valores evangélicos. Ele deveria, também.
admitir que não crê em Jesus Cristo. que não crê em Deus,
pois tem esse direito. O que não poderia fazer é gravar um
programa, em frente a urna igreja católica, e se dizer a
favor do aborto. Trata-se de uma propaganda enganosa, uma
mentira, com o objetivo de enganar a população de Belo
Horizonte. Ele disse, textualmente, ser a favor do aborto.
quando a Constituição Federal o proibe, desde a concepção.
pois já há jurisprudência internacional a esse respeito,
pois juristas da mais alta estirpe pronunciaram-se
relativamente ao assunto.

Belo Horizonte já tem Vereadores que querem, de forma
muito sutil, legalizar o aborto, a ser feito no Hospital
Municipal. Imaginem vocês, já temos um grupo de seis
Vereadores que votaram a favor do aborto em Belo Horizonte
e, ainda, contamos com um Prefeito favorável à questão.
Portanto, acabaremos cnegando à prática do aborto
escandalosa e autorizada, sob uma ca pa disf a r çada. E o Que
está acontecendo em alguns rnunicipios. Ora, um candidato
deve expressar claramente suas idéias, sejam elas favoráveis
ou contrárias à votação que obterá nas urnas, e assumir Sua
real posição frente ao eieitoraoo.

Com relação à maconha. sabemos que todo viciado começa com
a maconha ou com o cheirinho, o tiner, passando para a
heroina, para a morfina, o 'crack". etc. Isso não ser mais
considerado crime dará oportunidade ao aumento do enorme
número de drogados que já temos.
O Deputado Marcos Helênio - Queriamos dizer, apenas, aue é

importante a pessoa conhecer um pouco de Constituição e de
legislação. O Deputado Miguel Martini conhece pouco o
assunto. A legislação já prevê a permissão do aborto em
situação de estupro ou risco de vida materna. O que estamos
querendo ê, exatamente, evitar esses corredores, esses
açougues, que, muitas vezes, são patrocinados por pessoas
inescrupulosas. causando a morte de várias mães. E por isso
que a saúde pública deveria prestar assistência às pessoas
que se encontram em situação de risco e não têm condição ae
se internar em um hospital particular, como têm os nobres
Deputados aqui presentes. O q ue queremos dizer é que tanto
as Igrejas Evangélicas quanto as Católicas têm que fazer
esse enfrentamento, sem ficar falando urna coisa e praticando
outra. Não adianta tentar denegrir a imagem de uma pessoa
que mostra sua dignidade através de sua postura e de su
ações e não pelo seu discurso. Estamos cansados ce discurs:
que envolvem até as pectos biblicos, quando, intimamente, a
pessoa não tem nenhum principio oe caridade.

0 Célio é pessoa séria e competente e tem Condição de
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administrar esta cidade muito melhor do que o seu
adversário.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presider,te, concedo o

aparte.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Agradeço de

coração á nobre Deputada, a quem conheço e sei q ue se trata
de pessoa cristã, de pessoa ilibada e de Deputada que muito
honra esta Casa.
Gostaria apenas de usar esta parte para dizer uma coisa

que me assustou, me estarreceu, que me decepcionou de
maneira extrema. Ouvi Ontem o pronunciamento do Vice-
Prefeito. Deputado Federal Célio de Castro, que declarou
abertamente ser favorável ao aborto. Quero lembrar a esta
Casa e aos senhores que a Biblia, sim, é a regra de fé e
prática, Deputado Marcos Helênio, do verdadeiro cristão.
Sra. Deputada, diz a Bíblia que Isabel, ao ser visitada

pela Virgem Maria, ouviu desta a saudação e ficou cheia do
Espirito Santo. João Batista saltou de alegria no ventre de
sua mãe. Está registrado nas Escrituras. Ainda João não era
nascido e, no ventre da mãe, saltou de alegria. Assim como
essa criança saltou de alegria no ventre da mãe, tantas
outras saltam de dor ao serem assassinadas covardemente
pelos abortos, ao serem arrancadas, sugadas por aparelhos.
O que estamos contemplando, agora, Srs. Deputados, é uma

profecia dos últimos dias, é um vaticínio: assistimos a um
assassinato. E crime, é pecado o aborto. E alguém que
defenda o aborto dessa forma indiscriminada e aberta, em que
a mulher pode abortar ã hora que quiser, pois é dona do
próprio corpo, assassinando uma criança inocente, essa
pessoa não tem princípios de moral para governar uma cidade.
Ela é contra as Escrituras, contra o cristianismo e contra a
ética. Na verdade, estamos diante de uma insensibilidade.

Eu conheço pessoalmente Célio de Castro e o vi em debates
anteriores, como conheço Amilcar Martins. Infelizmente,
tenho visto nele esse estereótipo de falar uma coisa e negar
logo a seguir. Isso é errado. Isso é insustentável. Queira
Deus que a população de nossa Belo Horizonte, onde fui
Vereador, não experimente, mais uma vez, a eleição de alguém
que nos venha açoitar, porque alguém que defende isso
abertamente, no mínimo não teme a Deus. E o temor a Deus é o
principio da sabedoria.
Muito obrigado, Deputada Elbe Brandão, e espero que esta

nossa palavra chegue ao coração dos belo-horizontinos, de
forma que não venhamos a cometer um erro clamoroso e eleger
alguém que não tenha o menor principio bíblico. Sabia eu que
ele era ateu de é pocas passadas, que não cria em Deus,
embora noutra ocasião dissesse que cria, mas fez uma
afirmação panteísta sobre Deus. Entretanto, eu não sabia que
ele era tão frio ao ponto de defender o assassinato de
crianças inocentes. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) , - Sr. Presidente e
Srs. Deputados, já esperávamos que nesta tarce houvesse a
tentativa de De putados que estão na Assembléia Legislativa
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defendendo a candidatura do Dr. Amilcar de deturpar as
palavras do Dr. Cêlio øe Castro. Também assisti ao programa
eleitoral e ouvi a sua entrevista. No meu entendimento,
ficou claro aue, em momento algum, ele tenha colocado a sua
posição particular. Ele foi em defesa do direito da mulher
de, em determinados momentos, por necessidade premente.
muitas vezes, praticar o aborto.

Segundo, acho muito importante ressaltar - nós que estamos
apoiando a candidatura cio Dr. Célio de Castro, numa posição
mais cômoda na Casa - que, pela experiência que tem de ex-
Deputado e de homem público, ele jamais faria como a maioria
dos nomens públicos fac, quando estão no processo eleitoral
e a eleição já está praticamente definida - como está em
Belo Horizonte -, que é tentar fugir dos assuntos polémicos.
No caso, mais uma vez, o Dr. Célio revelou o seu caráter, ao
mostrar que, mesmo estando na posição em que se encontra,
não fez como o Dr. Amilcar, no primeiro turno, fugindo dos
debates. O Dr. Célio de Castro não está correndo de nenhum
debate e, a cada dia que passa, está propondo deixar, de
forma mais clara, o seu pensamento.
Dentro dessa inna, acno estarreceçjor o que aconteceu

ontem, no programa ao Dr. Amilcar Martins, quando criticou o
que está acontecendo em Belo Horizonte com o Orçamento
Participativo da Prefeitura Municipal. E evidente que a
Prefeitura de Belo Horizonte não deve ter conseguido fazer
tudo o que estava definido no Orçamento Participativo, mas
tenho certeza absoluta de que a Prefeitura de Belo Horizonte
fez muito mais, no que diz respeito ao Orçamento
Participativo. ao que fez o Governo do Estado com relação
àquelas prioridades que foram defendidas nas audiências
públicas. Infelizmente, pelo conhecimento que tenho, pelo
menos no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado
nenhuma das prioridades, que foram amplamente debatidas
quando esta Casa foi ao interior e fez muita gente perder
tempo, ninguém conseguiu ver ali realizado o que foi
estabelecido nas audiências públicas.
Portanto, já esperávamos que houvesse a tentativa de

deturpar as palavras do Dr. Célio de Castro. Acho que não
haveria a necessidade de se fazer essa defesa, mas vale a
pena, para que fique mais clara a tentativa oesesperada dOS
aaeptos do Dr. Amilcar Martins na Assembléia Legislativa.
Muito obrigado.

* - Sem revisão ao orador.
A Deputada Elbe Brandão - Exmo. Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, assistência, funcionários e
imprensa. Como mulher, como ser humano e membro da Renovação
Carismática, também me posiciono contra a atitude do Dr.
Célio de Castro. Quando é permitido à mulher o aborto, isto
é, os casos em que ele coloca em risco a vida aa mãe e de
estupro, a lei já prevê. Penso que, pela forma com que Célio
de Castro se expressou, seria o momento de dizer: -
Posicionei-me mal, expressei-me mal. Mas assisti ao debate
pela televisão e vi que ele se posiciona a favor do aborto.
A minna posição sobre o tema não é porque estamos apoiando o
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Dr. Amilcar Martins para Prefeito. Trata-se de minha posição
pessoal e cristã.
A critica é indispensável e salutar para o fortalecimento

da democracia. Há quem a faça com responsabilidade, mas
também existem aqueles que têm o hábito exclusivo de apenas
criticar, criticar ecriticar. Criticam tudo etodos.

Entretanto, é preciso que se reconheça o esforço do fazer,
do buscar acertar ações e planos na construção de uma
sociedade mais igualitária, fraterna e amiga. Nos tempos
atuais, isso está a cada dia mais raro, menos denso, mais
espaçado- Parece-me que O corajoso, o destemido, o avançado
em idéias é o eterno critico. Vamos repensar esses gestos.
esses atos.

Não gostaria de ver o nosso Pais mergulhado neste mar de
críticos insensatos. E preciso reagirmos para reconhecermos
os acertos.
O Centro Integrado de Desenvolvimento Social - CIDS -

entre tantos outros, é exemplar na sua conduta, nas suas
ações diretas, nas suas parcerias com o Governo de Minas,
através das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação e
e outros órgãos administrativos.
O Programa Bem-Te-Vi levou a saúde bucal preventiva e

curativa a milhares de crianças espalhadas pelo nosso
Estado. O programa de ação oftalmológica que foi lançado
ontem, nesta Casa, é outro exemplo da responsabilidade de
quem trabalha pela gente mineira. Certamente, beneficiará
milhares de mineiros. Portanto, receba. Doutora Orcanda
Patrús e a equipe técnica do CIDS. o meu grato
reconhecimento pelo trabalho ostensivo e vigilante que vêm
realizando. Solicitamos sejam enviados por esta Casa votos
de congratulações ao COS.

Nesta oportunidade, lembramos que é preciso esta Casa
envidar esforços a fim de abraçar a causa da microempresa e
da pequena empresa, aderindo ao programa anunciado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que cria o imposto
simples, uma verdadeira e acertada decisão de
desburocratizar a arrecadação fiscal e renovar a vida dos
pequenos empresários. Solicito desta Presidência convidar o
Dr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e o Secretário
de Indústria e Comércio para fazerem explanações sobre o
tema na Comissão de Administração Pública, e que seja
enviado ao Presidente da República votos de congratulações
pela ousada decisão a favor do Brasil que ontem foi tomada.
Causou-me tristeza e profunda estranheza ler nos jornais

de hoje que companheiros expressaram sentimentos próprios
que não refletem o pensamento de todos os 77 Deputados que
representam o povo mineiro nesta Assembléia. Venho,
publicamente, reconhecer a competência, o companheirismo e o
ideal de construir uma Minas melhor do Secretário Adjunto da
E ducação . Dr. João Batista dos Mares Guia, profissional que
dispensa apresentação, pelo alto grau de comprometimento que
tem pela educação em nosso Estado. Receba, Sr. Secretário, o
meu reconhecimento e constante apoio nesta Casa. Este
sentimento se estende aos outros homens e mulheres que
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compõem o Governo de Minas.
Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente, parabenizando

o Governador Eduardo Azeredo. esta Casa e a Secretária
Berenice Menegale, pelo esforço e apoio na solidificação da
cultura das Minas Gerais, e os funcionários ca Assembléia
Legislativa que foram agraciados com a Medalha do Mérito
Funcional.
O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Deputada

Elbe Brandão, ouvi atenamente seu pronunciamento e gostaria
de dizer que, embora esteja sem partido nesta Casa, não
autorizo ninguém a fazer declarações aos jornais, em meu
nome. Conheço o Secretário Mares Guia há 20 anos, sempre á
frente das lutas em prol do povo de Minas Gerais. Na época
da repressão, ele fazia discursos relâmpagos, de 2 minutos,
fugindo antes que a policia chegasse.
Embora não vá dar palpites a respeito de quem o Governo

deva nomear para a Secretaria da Educação. gostaria ae
solidarizar-me com o Secretário João Batista dos Mares Guia.
exaltando suas qualidades, sua dignidade e sua capacidade de
trabalho. Assim seneo, gostaria de desautorizar qualquer
declaração em meu nome, principalmente declarações como
esta, de que todos os Deputados desta Casa estariam contra a
nomeação dele.
Nem é preciso que os Deputados se organizem para defender

o seu nome, mas, por uma questão de justiça, eu gostaria de
dizer que seu 'curriculum', a folha de serviços prestados ao
Estado de Minas Gerais é seu maior avalista. Se ele vier a
ocupar o cargo de Secretário da Educação, temos a certeza de
que o fará com muita capacidade e com muito compromisso com
o povo de Minas Gerais.
A Deputada Elbe Brandão - Obrigada. Deputado João Batista

de Oliveira. Peço a esses colegas q ue se dirigem à imprensa
que, quando falarem em nome de 77 Deputados, o f açam em nome
de 76. porque eu também não autorizo ninguém a falar em meu
nome, assim como o companheiro João Batista de Oliveira.
Então, oue falem Dor 75. Sugiro que aqueles que não
autorizam essas pessoas a agir dessa forma comecem a expor
publicamente seu pensamento. Muito obrigaqa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, representantes da imprensa, público presente nas
galerias, meus colegas, é apaixonante quando se fala em
eleições. Alguns tomam posições em favor de um candidato,
outros, de outro candidato, mas a verdade é que as atenções
desta Casa Legislativa foram por demais desviadas ao longo
deste pleito eleitoral, e nós temos que retornar e retomar
as discussões do nosso Estado e encarar de frente os
problemas graves e desafiantes, principalmente das regiões
mais pobres do Estado ce Minas Gerais. Agora mesmo, no
recinto desta Casa Legislativa, temos a presença ae 96
Prefeitos que vão assumir os novos municipios a partir de

1 Q/ 1 /97. Esses Prefeitos estão em reunião promovida pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e estão.
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acima de tudo, à espera de um milagre ae ajuda às suas
administrações, um milagre de apoio financeiro aos novos
municípios que vão começar praticamente sem nenhuma
estrutura politico-administrativa e tampouco financeira.
Eles estão à espera do nosso socorro para a saúde pública,
para a educação pública, para ajudá-los nas suas estradas
municipais, e esta Casa, infelizmente, há muito tempo, não
retoma a importante discussão da situação do Estado de Minas
Gerais. Queremos dizer a esses Prefeitos que esta Casa não
se furta à responsabilidade, porque foi esta mesma Casa que
proporcionou a emancipação dos 96 novos municípios. E volto
a bater na tecla de que temos em nossas mãos, talvez, a
única oportunidade de ajudá-los através do orçamento do
Estado de Minas Gerais para 1997. O Governador e seus
assessores diretos já p intam um quadro negro, um quadro
desolador para o Estado de Minas Gerais a partir de 1997. e
estão dizendo, não só aos Prefeitos dos novos municipios,
mas aos novos Prefeitos dos oitocentos e cinqüenta e poucos
municípios que o Estado pouco pode fazer para ajudá-los.
Volto a insistir que temos a grave responsabilidade de
assumir definitivamente nosso papel parlamentar. Há muito já
foi cortado o cordão umbilical que ligava o Poder
Legislativo ao Poder Executivo, e não podemos ficar com a
peça orçamentária ã nossa frente, às nossas mãos, à espera
do sinal verde do Palácio da Liberdade para este ou aquele
Deputado fazer uma emenda importante para sua região.
Se queremos sair da retórica e partir para a prática, se

queremos deixar os nossos discursos de lado, temos que
analisar esse orçamento. Se queremos realmente ajudar esses
novos municípios, ajudar as regiões às quais representamos,
temos que encarar esse orçamento com responsabilidade e dar
a nossa contribuição, independentemente de o Chefe do
Executivo vetar as nossas emendas. Devemos ter essa
responsabilidade e encarar esse desafio com coragem e, acima
de tudo, com respeito aos votos que tivemos nas eleições
passadas para Deputado Estadual
Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que louvo a atitude do

Tribunal de Contas em promover um seminário setorial com, no
máximo, 20 Prefeitos, orientando-os e mostrando-lhes a
responsabilidade e a importância do exercício do cargo de
Prefeito, agente político em seus municipios, para evitar c
que temos observado, ou seja, ao final dos mandatos, dezeras
e dezenas de Prefeitos são acusados de corrupção, dezenas e
dezenas de Prefeitos, que assumem papéis importantes ao
assinarem convénios com o Estado ou com a União, não têm a
responsabilidade de prestar conta desses convênios, deixando
a maioria das Prefeituras em inadimplência, enquanto os
novos Prefeitos ficam sem condição de fazer qualquer
convénio ou receber qualquer recurso.
Quero falar também sobre a CODEVASF. A Assembleia

Legislativa do Estado da Bahia promove foje uma reunião
mostrando a importância do rio São Francisco e a importãncia
da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale ao São
Francisco - para o território da Bahia.
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Esta Casa tem que trilhar o mesmo caminho. Anteriormente,

já levantamos esse problema. Queremos também assumir a nossa
responsabilidade de defender com toda a garra a permanência
da CODEVASF, q ue está ameaçada pelo Presidente da República.

Gostaria também, Sr. Presidente, de tecer alguns
comentários sobre noticias veiculadas pela imprensa,
relativas ao Secretário da Saúde, José Rafael Guerra, e ao
relacionamento com esta Casa Legislativa.
Quero dizer, como Deputado Estadual, como médico e como

Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social desta Casa,
que o Sr. José Rafael Guerra tem tido o máximo respeito para
com a nossa condição. Todas as vezes em que foi convidado e
convocado para comparecer nesta Casa, a fim de discutir com
os Deputados assuntos importantes relacionados com a saúde
pública do nosso Estado, o Secretário José Rafael Guerra nos
atendeu: em nenhum momento se furtou a vir a esta Casa para
discutir conosco.
Temos o máximo respeito e a máxima consideração pelo Sr.

Secretário. Somos testemunhas do trabalho sério e incansável
que ele vem exercendo em todo o Estado de Minas Gerais.
Aliás, arrisco-me a dizer. Srs. Deputados, que, se não fosse
a ética, se não fosse o respeito e a competência co
Secretário José Rafael Guerra Pinto, a saúde pública cio
nosso Estado estaria em situação muito mais precária e muito
mais dificil.

Foram várias as vezes em que ele esteve participando de
nossas reuniões, discutindo os consórcios intermunicipais de
saúde, incentivando a criação cesses consórcios e garantindo
os recursos suficientes para que eles pudessem ser
implantados e funcionar: discutindo, também, um programa
importante para nós, q ue é o programa de médicos para a
fami lia.
E o Secretário José Rafael Guerra tem realmente transmitido
confiança, uma força muito grande para que os pequenos
municipios se associem e possam ter, no minimo, um sistema
de saúde pública à altura de sua gente.
Queremos hipotecar a nossa solidariedade ao Secretário José
Rafael Guerra Pinto e dizer, em nosso nome e - acredito que
possa dizer - em nome da maioria dos membros da nossa
Comissão, que temos todo o respeito e admiração pela maneira
como ele vem exercendo seu papel de Secretário de Estado.
Aliás, essa maneira é muito diferente da do antigo
Secretário, q ue distribuiu ambuláncias e favores em troca de
um mandato de De putado Federal. Em nenhum momento, pelo
menos que eu tenha presenciado, o Secretário Guerra
distribuiu nenhum tipo de beneficio - Que não é dele, é do
Estado - em troca cie apoio futuro a uma possive) candidatura
a Deputado Federal.
Pode ficar tranqüilo, Sr. Secretário, que estamos aqui

vigilantes para que a verdade possa prevalecer e ser dita. E
se ha algum Deputado que tem alguma ciferença com o Sr.
Secretário da Saúde, pedimos - aliás, é uma questão até de
justiça, de direito - que essa diferença fi que além das
portas desta Casa Legislativa, que não se tragam problemas
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pessoais para cá, jogando lama e colocando em exposição
nomes de pessoas dignas, honradas e, acima de tudo,
competentes, como o Secretário Dr. José Rafael Guerra. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite s - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, gostaria de me posicionar, juntamente com
outros Deputados e com a Deputada Elbe Brandão (que já fez
referência ao assunto nesta tribuna), a respeito do
seguinte: não falou em nosso nome o Deputado que se diz
contrário à indicação do Dr. João Batista dos Mares Guia
para a Pasta da Educação.
Quero, nesta fala rápida. Sr. Presidente, reconhecer o
trabalho sério desenvolvido pelo Secretário João Batista dos
Mares Guia, não somente na Secretaria da Ecucação, mas como
Assessor Especial do Governo para a questão da reforma
agrária, condição em 

q
ue visitou as 20 áreas de conflito no

Estado. Como resultado, temos hoje controlada, no Estado.
essa Situação, que é grave no Brasil inteiro.
Temos acompanhado pela imprensa várias manifestações acerca

do trabalho constante do Secretário João Batista dos Mares
Guia, uma pessoa que vem fazendo um trabalho sério e que
conta com o nosso apoio. Não parte de nós nenhuma indicação,
mas queremos dizer também que, da nossa parte, não há
nenhuma sanção e que apoiamos integralmente o Secretário
João Batista dos Mares Guia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência, nos termos do l o art. 23 do Regimento
Interno, interrompe os trabalros ordinários para receber os
Prefeitos eleitos dos municipios recém-emancipados e dar
prosseguimento ao ciclo de debates com o tema Organização e
Funcionamento dos Novos Municipios.
- A ata da parte da reunião destinada ao prosseguimento do

ciclo de debates será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

- O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, ás 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 4 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta ce
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala oas Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Roberto,



Ronaldo Vasconcel los e Wilson Trópia, membros ca supracitada
Comissão, Estão Dresentes, também, os Deputados Paulo Piau,
José Braga, Jorge Eduardo de Oliveira e Almir Cardoso.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Ivo José,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson
Trópia que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão.
O Presidente informa que a reunião tem por finalidade ouvir
o Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Nacional de Recursos
Hidricos, que fará exposição sobre o Programa Cidadania
pelas Aguas, desenvolvido pela referida Secretaria, e passa
a palavra ao Deputado Almir Cardoso, autor do requerimento
que motivou a presença do convidado, para suas considerações
iniciais. Com a palavra, o Sr. Paulo Afonso Romano dá inicio
à sua exposição, ressaltando a necessidade de se
compartilhar a responsabilidade quanto ao problema da água
entre o Estado e os cidadãos. Em meio a sua exposição, é
exibido o video Cidadania e Água', e. depois dela, o
Presidente oassa à fase de debates, com a participação dos
parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após o debate, a Presidência faz suas
considerações finais, e parabeniza o convidado por sua
brilhante exposição. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença do convidado e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio

Roperto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.695/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria ao Deputado Marcos Helênio, a proposição em
análise tem por finalidade solicitar informações à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração sobre imóveis
que estão sendo objeto de reversão pelo Poder Executivo,
conforme o Projeto de Lei ng 955/96, que tramita nesta Casa
Legislativa.
Publicada em 16/10/96, vem a proposição á Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Assembléia Legislativa dispõe de competência
constitucional não só para a edição do direito positivo
estadual, mas também para a fiscalização e o controle dos
atos do Poaer Executivo, em conformidade com o comando
normativo consagrado no art. 62. XXXI. da Carta Politica
mineira.
Tramita nesta Casa parlamentar o Projeto de Lei flQ 955/96.

Co Governador co Estaco, o qual prevê a reversão ce imóveis
ao expropriado, mediante indenização. Todavia, o proeto é
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omisso no tocante à exata descrição e localização dos
imóveis. Além disso, verifica-se que são inconsistentes os
motivos pelos quais está sendo considerada desnecessária a
utilização desses bens por parte do Estado, que alega
simplesmente questões de ordem técnica a justificar a
alteração do projeto original referente ao procedimento
expropr 1 atór io.
Dessa forma, é licita, conveniente e oportuna a iniciativa
Oeste Poder Legislativo de solicitar informações ao
Secretário de Recursos Humanos e Administração, a fim de
buscar esclarecimentos mais específicos sobre os imóveis a
serem revertidos, bem como para subsidiar a apreciação da
matéria.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.695/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de novembro de
1996.
Wanaerley Avila, Presidente - Ermano Batista, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise -
Maria José Haueisen - 1bralirn JacOb - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 935/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 935/96, do Governador do Estado, que
transforma o Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM - em
Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do
Adolescente, da Secretaria do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas
ns 1 e 2.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada ã 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 Ng 935/96

Transforma o Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -
em Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do
Adolescente, da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMÂM -,
unidade administrativa integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, conforme dispõe a Lei nQ 12.168,
de 29 de maio de 1996, fica transformado em Diretoria de
Orientação ao Trabalho Educativo do Adolescente.
Art. 2Q - Compete á Diretoria de que trata o art. ip desta
lei
1 - propor, orientar, avaliar e acompanhar os programas.

projetos e ações destinados ao adolescente de 14 (quatorze)
a 18 (dezoito) anos que se encontre exposto a situação de



risco pessoal e social, com o objetivo de proporcionar-me
aprendizagem, capacitação e qualificação profissional;
II - elaborar e executar programas e projetos destinados ao

adolescente portador de deficiência, com o objetivo de
proporcionar-lhe aprendizagem, capacitação e qualificação
profissional.
Art. 3g - O Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -,
criado pela Lei ng 11.397. de 6 de janeiro de 1994. fica
autorizado a Conceder, anualmente, até 2 (duas) mil bolsas
de trabalho educativo, destinadas aos adolescentes referidos
no art. 2g desta lei, observada a competência do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

lg - O valor mensal da bolsa de aue trata este artigo, as
condições para sua obtenção e a jornada de trabalho
educativo do bolsista serão definidos em decreto.

- O bolsista fará jus. ainda, a vale-alimentação e a
vale-transporte, será beneficiário de seguro de vida
coletivo e terá direito a uniforme e a atendimento médico-
odontológico, em caráter prioritário, pelo Sistema Urilco ce
Saúde - SUS.

3Q - O repasse de recursos para a bolsa de trabalho
educativo será feito por intermédio da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - e de
instituições congêneres.
Art. 4g - Para atender ao disposto nesta lei, serão
utilizados recursos provenientes:

- de dotações do orçamento do Estado;
II - do FIA;
III - de outras fontes públicas ou privadas, destinados a

esse fim.
Art. 5g - Os recursos do PROMAM, em poder do Serviço
Voluntário de Assistência Social - SERVAS - por força do
art. Sg da Lei ng 11.257. de 28 de Outubro de 1993. serão
transferidos ao FIA.
Art. 6g - A elaboração e a execução dos programas, projetos
e ações previstos nesta lei serão feitas por meio ae ação
integrada do poder público com os diversos segmentos da
sociedade civil definidos em decreto.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial a Lei ng 11.257, de 28 de outubro de 1993.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1996

P residência ao De putado WanCeiey Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - al:a de quorum.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Maria José Haueisen - Ibrahírn Jacob -
Ermano Batista - Aílton Vilela - Almir Cardoso - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Carlos Pimenta - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Jairo Ataide - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Paulo Piau - Raul
Lima Neto - Sebastião Helvécio.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de "quorum, e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 8, às 9 horas.

ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ás nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior, Elbe Brandão e
Jorge Hannas (substituindo os dois últimos aos Deputados
Miguel Martini e Clêuber Carneiro, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PFL), membros da Comissão
supracitada. Estão presentes também os Deputados José Maria
Barros. Carlos Pimenta e Anderson Adauto. Na ausência ao
Presidente, Deputado Miguel Martini, o Deputado Romeu
Queiroz assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Na fase de distribuição
de proposições, o Presidente designa a Deputada Elbe Brandão
para relatar o Projeto de Lei ng 965/96. Na fase de
discussão e votação de proposições ca Comissão, o Deputado
Marcos Helênio apresenta dois requerimentos. NO primeiro
solicita que sejam convidados 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 Wolbert,
membro do Comando Nacional dos Funcionários do CREDIREAL:
Wagner Túlio de Faria Pereira, representante da Associação
dos Funcionários do BDMG; Marcos Raymundo Pessoa Duarte,
Presidente do SDMG, com a finalidade de debater em audiência
pública o reajuste salarial dos funcionários do BEMGE e do
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CREDIREAL. No segundo, requer sejam convidados a Sra. Ana
Luiza Machado Pinheiro, Secretária de Estado ca Educação: os
Srs. Cláudio Mourão, Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração; Renato de Barros. Diretor da
Coordenação Sindical; Laura Rodrigues Dias. Presidente do
Sindicato dos Especialistas da Educação e Gerentes Públicos
do Estado de Minas Gerais - SINEGEP-MG -; Maria de Lourdes
Franco Taitson. Diretora do SINEGEP-MG -: Maria Natal icia de
Carvalho, Presidente da Associação das Diretoras de Escolas
Oficiais de Minas Gerais - ADEO-MG -; Maria Alice Amado.
Presidente da Associação Mineira dos Inspetores Escolares -
AMIE -; José Augusto Braga. Diretor ,.Juridico do Sindicato
único dos Trabalhadores da Educação - SIND-UTE -. e Rosilene
Horta Tavares, Diretora do Departamento de Comunicação dos
SIND-UTE, com a finalidade de debater em audiência pública o
Projeto ue Lei nQ 919/96. de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que acrescenta parágrafo ao art. lQ da Lei
ng 9.532. de 30/12/87. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. A seguir, o Presidente
faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar ng 17/96,
por não atender aos pressupostos regimentais. Logo após, o
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento solicitando
al te r ação da ordem do dia, de modo que o Projeto de Lei nq
965/96 seja apreciado em último lugar. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. Prosseguindo, passa-se a 2ç1 Fase
da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto no lg turno, na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. A Deputada Elbe Brandão
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 965/96 no 2g turno, com as Emendas Í1QS 1 e
2, que apresenta. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Na
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário, o De putado Geraldo Rezenae emite
parecer pela aprovação ao Requerimento ng 1.661/96.
Submetida a votação, é aprovada a proposição. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos Helênio - José Maria
Barros - Alencar da Silveira Júnior - Jorge Eduardo de
Oliveira.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um
de outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis
e Jorge Hanhas. membros da Comissão supracitaaa. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputaoo Marco Régis
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida
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e aprovada, é Subscrita pelos membros presentes. A seguir, O
Presidente lê a seguinte correspondência: oficios do
Presidente do Fõrum Nacional dos Secretários Estaduais de
Habitação e Secretário da Habitação do Estado. Sr. Silvio
Mitre, dando ciência á Comissão das conclusões de consenso
definidas na XXXIII Reunião do Fórum, realizada em Brasília,
no dia 4/9/96; do Sr. Humberto Crivellari, Diretor Executivo
do Centro de Estudos Octaviano de Almeida, dando ciência das
comemorações do Dia do Mêdico, ocorridas em 18/10/96. Ato
contínuo, o Presidente passa a discussão e votação de
proposições de autoria da Comissão. O Deputado Marco Régis
procede à leitura de requerimento do Deputado João Batista
de Oliveira, em que solicita seja convidado o provedor da
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Sr. Celso
Mello de Azevedo, para discorrer sobre a situação ca
instituição, o papel que ela representa e o seu plano de
saúae, que será brevemente lançado. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa á
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação doPlenário cia Assembléia. Submetido a discussão
e votação, é aprovado, no 2Q turno, o Projeto de Lei ng
882/96 (relator: Deputado Marco Régis). No lg turno, são
submetidos a discussão e votação e são aprovados, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei ngs 903. 953. 961 e 918/96.
este último com a Emenda ng 1 (relator: Deputado Marco
Régis); 942. 945, 956 (relator: Deputado Jorge Hannas). A
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final os Projetos de Lei flQS 806 e 858/96. 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 ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 7 cie novembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo

de Oliveira - Marco Régis.
ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUARIA E
P0LiTICA RURAL
As dez horas do dia trinta e um de outubro de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala cias Comissões os
Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão e Carlos Pimenta, membros
da referida Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa
ser a finalidade da reunião apreciar a pauta e, a seguir,
designa o Deputado Olinto Godinho para relatar os
Requerimentos ngs 1.726 a 1.732/96, do Deputado Gil Pereira.
Encerrada a 1 Parte da reunião a Presidência passa á l
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Presidente procede ã leitura de
requerimento do Deputado Almir Cardoso em que se solicita
seja realizada audiência pública desta Comissão com a
finalidade de se discutir o Projeto de Lei Conolementar flQ
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1.457/96. ora em tramitação no Congresso, criamado de Lei de
Cultivares', de autoria do Governo Federal. Colocado em
vot ação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Plinto Godinho - Elbe Brandão.
ATA DA 55a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de novembro
de mil noveceros e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio.
Alencar da Silveira Júnior, Jorge Eduardo de Oliveira e José
Bonifácio (substituindo os dois últimos aos Deputados
Geraldo Rezende e Romeu Queiroz. respectivamente, por
indicação das Lideranças do PMDB e do PSDB), membros da
Comissão supracitada. Está presente também a Deputada Maria
José Haueisen. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada.
é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o
Presidente esclarece que a reunião tem por objetivo ouvir 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 Wolbert, membro do Comando Nacional dos
Funcionários do BEMGE: Marcelo José d'Agostini,
representante dos funcionários do CREDIREAL; Wagner Túlio de
Faria Pereira, representante da Associação dos Funcionários
do BDMG. e Marcos Raymundo Pessoa Duarte. Presidente do
BDMG. eue, em audiência pLiblica, irão debater o reajuste
salarial dos funcionários do BEMGE e do CREDIREAL. Em
seguida, o Presidente procede á leitura dos oficios que
justificam a ausência dos Srs. José Afonso Bicalho Beltrão e
Marcos Raymundo Pessoa Duarte e esclarece que o Sr
Sebastião Carlos está representando o Sr. Cléber Augusto
Sanches Wolbert. Logo após, o Deputado Marcos Helénio, autor
do requerimento que motivou o convite, tece suas
considerações. Fazem uso da palavra os Deputados e os
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Logo
após, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em
que solicita a instalação de uma comissão especial para
proceder a estudos sobre as negociações salariais dos
funcionários do BEMGE e do CREDIREAL. Encerrados os debates.
o Presidente agraaece o comparecime dos convidados e dos
Deputados, convoca os membros da C-issão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Antônio

Andrade - Alencar ca Silveira Júnior.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 237/95
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o Projeto de Lei flQ
237/95 visa a dar a denominação de Escola Estadual Ana Rocha
ã Escola Estadual Vera Cruz, localizada no Município de
Matutina.
APÓS exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou Óbice legal nem constitucional à
tramitação da matéria, cabe a • esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
A Profa. Ana Rocha exerceu com dedicação e zelo sua função

de educadora nas Escolas Reunidas, hoje Escola Estadual Vera
Cruz, destacando-se como mestra e cidadã e tornando-se
exemplo de profissionalismo para a comunidade de Matutina.
Com a homenagem proposta no projeto de lei em exame,
acreditamos poder perpetuar o nome de quem dedicou uma vida
de lutas e sacrifícios em prol da educação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 237/95 no lQ turno.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI Np 939196
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
Questão dispõe sobre a oorigatoriedade de impressão nos
rótulos de todas as bebidas alcoólicas industrializadas e
comercializadas da expressão 'o álcool pode causar
dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição  Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou as Emendas ngs 1 a 3.
A seguir, vem o projeto a esta Comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer.

Fundamentação
Os números de recentes pesquisas têm-nos mostrado o índice
alarmante que o alcoolismo vem alcançando, não só no Brasil
mas em todo o mundo, mormente entre os jovens de todas as
camadas sociais. Tal situação é grave e requer providências
enérgicas das autoridades a fim de se inibir o uso e a venda
de bebidas alcoólicas.
Mais preocupante se torna a questão ao verificarmos que o
consumo vem se estendendo a faixas etárias cada vez mais
baixas, o que revela que os jovens estão se iniciando de
forma bastante prematura no consumo de bebidas. Tal
comportamento demonstra tanto irresponsabilidade quanto
desconhecimento dos malefícios e da condição desencadeadora
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de dependência fisica e psíquica, causados pelo alcool, que
exigem tratamentos caca vez mais sofisticados e dolorosos,
por vezes infrutiferos, em decorrência de danos
irreversiveis no sistema nervoso ou em órgãos como figado,
rins e baço.
A questão tem, além das implicações de ordem orgânica e
psíquica individuais, reflexos sociais de extrema
importância, uma vez que o uso do álcool é a causa de 40%
dos acidentes automobilísticos no Pais, gerando um elevado
custo social.
Ao contrário da forte rejeição que sempre houve ao uso de
maconha, cocaína e outras drogas ditas pesadas, sempre
existiu bastante tolerância e até estimulo da sociedade com
relação ao álcool, em um visível maniqueisrno entre drogas
ilícitas edrogas legais.
Não h, entretanto, como negar que o alcoolismo é também
uma toxicomania, e o alcoÕlico, uni usuário legalizado, na
medida em que não encontra nenhum constrangimento - legal ou
não - em adquirir, transportar ou ingerir qualquer tipo de
bebida alcoólica.
A própria mídia estimula diariamente o uso do álcool,
associando-o à virilidade e colocando-o como fator de
sensualidade, sugestão falsa e enganosa. A ilusória
manifestação de masculinidade e sensualidade não são
decorrentes de ação afrodisiaca do álcool, a qual, na
realidade, não existe. Alcança-se com a bebida, na verdade,
extroversão, perda da timidez e da inibição, caracteristicas
marcantes da embriaguez leve. Momentaneamente agradáveis,
tais sensações derivam do uso etilico. que pode tornar-se um
hábito, levando o usuário à dependência.
Apesar disso, a droga psicodisléptica denominada álcool
etílico continua senao abertamente tolerada, á margem de
qualquer rigor. Nada se faz na prática contra os que
propagam seu uso.
A Lei ng 8.080. de 19/9/90. que organiza o Sistema Único de
Saúde - SUS -, prevê em seu art. 2o, que a "saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado orover
as condições indispensáveis ao seu 

p
leno exercício".

Entre essas condições, é mister incluir a prevenção,
considerada prioritária nas ações e nos serviços públicos de
saúde, de acordo com o dis

p
osto no art. 198 da Constituição

Federal. Conforme a proposta da matéria em análise, essa
prevenção deverá ser feita por meio da divulgação de um
alerta constante nos rótulos das embalagens das bebidas,
iniciativa que poderá ser seguida de uma política pública
rigorosa com relação ao consumo do álcool.
Muito Oportuno, pois, o projeto sob comento, ao estender a
preocupação com a utilização de drogas ao uso indiscriminado
das bebidas alcoólicas, com o objetivo de prevenir o seu
abuso, mantendo o consumo em margem aceitável. O alvo
principal da medida pro

p
osta é o bebedor eventual. granae

maioria do universo de bebedores, q ue pode estar a caminrio
da dependência.
0 selo de advetência colocado ostensivamente em caca
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frasco de bebida poderá funcionar como um apelo - Beba com
moderação' -. e não como umaproibição, que por vezes ê
contraproducente. Isso poderá fazer reverter, em parte, a
situação de consumo, sugerindo a diminuição.
No entanto, com o intuito de aperfeiçoar a redação do
projeto, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo ng 1, incorporando as sugestões feitas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 939/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido,
ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre a colocação ae advertência nas embalagens de

bebidas alcoólicas.
A Assembléia Legislava Co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e
comercializadas no Estado conterão a seguinte advertência:
"A Secretaria de Estado da Saúde adverte: o álcool pode
causar dependência e, em excesso, é prejudicial á saúde..
Parágrafo único - São responsáveis pela confecção e pela

co l ocação da advertência de que trata o "caput" deste
artigo:

- o produtor;
II - o importador sediado no Estado;
III - o comerciante que adquirir bebidas alcoólicas

produzidas em Outro Estado.
Art. 2Q - A advertência de que trata o art. lQ desta lei
será redigida em caracteres legiveis, de forma a permitir
sua imediata identificação pelo consumidor.
Art. 3g -A inobservância do disposto nesta lei sujeita o
infrator à multa de 1.000 (mil) UFIRs, contando-se esse
valor em dobro em caso de reincidência.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)

dias a contar da data de sua publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Eduardo Oliveira.
relator - Marco Régis - Jorge Hannas.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 966/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em tela visa declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores Pró-Melhoramento do Bairro Renascença, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão, para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104. 1, 'a , do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação citada é sociedade Civil sem fins lucrativos
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que tem por objetivo a promoção da comunidade a que serve.
Dessa forma, atua em defesa dos seus direitos e propicia-lhe
programas culturais e sociais.
Em vista da relevância das atividades por ela

desenvolvidas, consideramos oportuno que lhe seja outorgado
o titulo declaratôrio de utilidade pú:lica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no IQ turno, do
Projeto de Lei ng 966/96 na forma original.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI No 973/96
Comissão ee Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Santa Terezinha - AMBSTER -, com sede no
Municipio de Coronel Fabriciano.
Após ser publicado, foi o orojeto encaminriado à Comissão de

Const i tuição 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 referida envida esforços para, por meio de ações
comunitárias, identificar as necessidades da comunidade.
procurando supri-Ias.
Suas atividades buscam também promover a dignidade humana
de seus associados e dos moradores do Bairro Santa
Terezi nha.
Diante de tais motivos, consideramos justa a iniciativa de

declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 973/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996-
Marco Regis. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 927/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em

exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
o Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pedra Azul, com

sede no Município de Pedra Azul.
Aprovada a proposição no lo turno, na forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, conforme preceituam as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e
mentais, tendo como principal objetivo promover o bem-estar
e a integração do excepcional na sociedade.
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Pelas atividades de eminente Caráter assistencial e
filantrôpico que vem realizando, torna-se a instituição
merecedora do titulo declaratóriO de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei r1Q

927/96 na forma original.
Sala das Comissões. 7 de novembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 960/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei
ng 960/96 visa a declarar de utilidade pública o Instituto
Aletreia, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, compete agora a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Reiteramos o posicionamento anterior desta Comissão por
considerarmos justa e oportuna a outorga do titulo
declaratório de utilidade pública a uma entidade que prima
pelo zelo com que trata os assuntos culturais e cientificos,
desenvolvendo pesquisas de cunho cientifico e educacional.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 960/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1996.
Gilmar Machado, relator.
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ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1996

'residénc1a aos Deputados Maria Jose Haueisen e Ermano
Bat ista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Atas - Correspondência: Oficios e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng
1.015/96 - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ermario
Batista - 2a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras da Sra.
Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro
- Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Cléuber Carneiro - Dinis
Pinheiro - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Glycon Terra
Pinto - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henriaue -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz António Zanto -
Marcelo Cecé - Marco Régis - Miguel Barbosa - Olinto Godinho
- Péricles Ferreira - RaL Lima Neto - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - 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, o Sr. 2-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

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

Correspondência
- O Deputado Ibrabim Jacob, 3o-Secretário, nas funções de
1Q-Secretario, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Arlindo Porto. Ministro de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, prestando informações sobre o convénio
celebrado entre esse Ministério e o Conselho das Associações
dos Cafeicultores ao Cerrado - CACCER. (- A Comissão de
Agropecuária.
Do Sr. João Fassarella, Deputado Federal, agradecendo o

convite para partici
p
ar do Ciclo ae Debates Organização e

Funcionamento dos Novos Municípios.
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Do Sr. Aluizio Fantini Valério. Presidente da RURALMINAS,
em atenção a oficio da Comissão de Agropecuária,
encaminhando o processo em nome do espólio de Francisco
Comes de Souza. após cumprir as diligências solicitadas.
A Comissão de Agropecuària. ) -

CARTOES
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente ao
Tribunal de Justiça, encaminhando exemplar do Regimento
Interno do Tribunal ae Justiça do Estado de Minas Gerais'.
Da Sra. Christiane Puliti. Assessora do Governador do
Estado, agradecendo convite para o Ciclo de debates sobre o
sistema federal de ensino superior e o desenvolvimento de
Minas Gerais.
Do Sr. Emílio Haddad Filho, desta Capital, agradecendo
convite para a reunião comemorativa dos 30 anos da
RURALMINAS.

Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para a 12 Fase ao Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encan,innada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NO 1.015/96

Declara de utilidade pública o Núcleo Espirita Luz e
Esperança, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Espírita Luz e Esperança, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala cas Reuniões. 5 de novembro de 1996.
Ivo José
Justificação: O Núcleo Espírita Luz e Esperança, com sede

no Município de Ipatinga, tem como finalidade manter sob sua
responsabilidade o Lar de Reintegração da Adolescente,
destinado a acolher gratuitamente a adolescente desamparada,
oferecendo-lhe alojamento, vestuário, assistência médica.
dentária, moral e espiritual e visando à sua recuperação e
reintegração à família e à sociedade.
Além do objetivo citado no parágrafo anterior, a entidade
pretende se dedicar ao estudo e á prática do espiritismo,
difundindo a doutrina espirita por toaos meios lícitos
possiveis.
O Núcleo é uma enticade civil sem fins lucrativos que vem
trabalhando para promover ações que buscam a melhoria de
vicia da comunidade, sem sectarismo pessoal ou cie grupo,
cumprindo e respeitando os direitos dos assistidos; sempre
embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente e da
Declaração dos Direitos Humanos.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública ê de
grande importância, posto que fortalecerá o trabalho que vem
sendo realizado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
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exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do at. 195, cic o art. 104. inciso
1. Co Regimento Irtenro.

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

Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sra. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, o grande mérito daqueles q ue são
convocados para o exercicio de cargos de administração não
está, propriamente, na honraria da função mas na qualidade
da obra que eles realizam em benefício do bem comum.
E cabe-nos, como beneficiários diretos ou indiretos das

suas ações, decliná-las de público, particularmente desta
tribuna, para que se configure no escalão devido a
verdadeira expressão de seu exemplo.
Hoje, por um dever de consciência e de justiça, quero

realçar os muitos méritos da figura insigne do Dr. José
Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário de Estado da Saúde,
quem, com invulgar tenacidade e competência, tem realizado
um trabalho de envergadura na área que lhe cabe de oficio, o
que tem contribuido eficazmente para uma reformulação
oportuna e esperada do setor médico-assistencial. Minas
precisa dessa prestação e o Sr. Secretário não a negou!
Diligente, cuidadoso, consciente e compenetrado em Sua

tarefa, o Dr. José Rafael. na verdade, também nunca se furta
Co diálogo, da troca cc 

i
déias e procura com aqueles que o

procuram a Chave cas soluções. E. mais ainda, sempre o faz
com a lhaneza que lhe é peculiar, aberto, desprendido.

Por outro lado, nas decisões mais delicadas, não dispensa
o consenso, abomina o arbítrio ouvindo aqueles que são, de
fato, ca pazes de lhe oferecer subsídios valiosos ou
indispensáveis em seu mister.

NO que concerne às sugestões impossíveis, inviáveis ou
inoportunas, e da mesma forma aos pedidos absurdos, surgidos
muito mais da afoiteza que da falta de escrúpulos de algum
interlocutor, naturalmente, nem ele e nem ninguém acolheria,
homem público de escol como é.
Comedido e isento, mas persistente e abnegado, o nosso

ilustre Secretário de Estado da Saúde tem-se pontificado no
estabelecimento de metas válidas para a saúde no Estado, as
quais devem e estão sendo alcançadas, gradativamente. com os
pés no chão, na razão direta em que as disponibilidades do
erário o permitem. E quanto às prioridades do setor, diante
das carências de récursos. ele, habilidoso e sagaz, se faz
um valente lutador no levantamento e na sua Consecução.
Provou à sociedade que os desencontros e insucessos do

setor de saúde eram menos uma questão de recursos e muito
mais de gestão. O sistema de consórcio é uma realidade
aplaudida no Estado, naqueles lugares onde já foi
implantado.
Com a paciência dos sábios, com aquela visão ampla e

técnica que lhe é dada pela inteligência e a tarimba de
muitos anos de bons serviços prestacos á coletividade, o Dr.
José Rafael. á 'rente da Secretaria, põe em prática o seu
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projeto para a saúde com todas as chances do mais absoluto
sucesso, aliás sucesso já evidenciado, merecendo pois o
nosso aplauso e incentivo.
Fazem essas referências objetivamente, tendo em mente a

vacância do titular no Ministério da Saúde e onde os
desencontros têm sido, infelizmente, a tônica mais forte,
principalmente, data venha', pela inabilidade no trato da
coisa pública por quem, eventualmente, assume aquele
comando.
Confrontando, pois, as circunstâncias, vemos, com

propriedade e pertinência, a hipótese de aproveitamento do
nosso ilustre Secretário José Rafael Guerra Pinto Coelho
naquela Pasta. A sua experiência, o seu determinismo, a sua
coragem para enfrentar as situações dificehs o recomendam
sobejamente.
Recaia sobre ele a escolha do sucessor do Dr. Adib Jatene

e o Ministério da Saúde, o serviço público federal em geral,
estará somando a pessoa certa para um lugar difícil e
delicado.
Minas perderá um grande Secretário, mas ganhará o Brasil

um exemplar e competente batalhador em defesa da causa aa
saúde.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Palavras da Sra. Presidente
Em virtude do requerimento do Sr. Governador do Estado

contido no Oficio ng 25/96, recebido na reunião ordinária de
ontem, solicitando a retirada do regime de urgência para a
tramitação do Projeto ce Lei ng 955/96, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reversão de imóveis, a Presidência
determina que sejam feitos os ajustes no seu despacho e na
sua tramitaÇão.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas pela Comissão de Educação -
aprovação , na 46a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei ngs
591/95. do Deputado Durval Angelo. e 898/96. do Deputado
Arnaldo Canarintio, e aos Requerimentos flQS 1.676 a 1.681 e
1.716 a 1.720/96, do Deputado Wanderley Avia, 1.697/96, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira. 1.698/96. do Deputado
Ailton Vilela, e 1.725/96, do Deputado Ibrahim Jacob
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Marcelo Gonçalves
(2) - falecimento do Sr. Cêzar Julião de Salies. em Pedro
Leopoldo. e da Sra. Maria Vicentina de Freitas, em Luz; e
Maria Olivia (2) - falecimento da Sra. Alzira Maria Borges,
mãe do Deputado Ajalmar Silva, em Cruzeiro da Fortaleza, e
do Sr. Hermano Dromund Filho, ocorrido no dia 5/11/96, em
Lagoa da Prata (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
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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 ordinária de debates de segunda-feira, dia
11, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA la PARTE DA 202a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1996,

INTERROMPIDA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO CICLO DE DEBATES COM
O TEMA "ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS NOVOS MUNICÍPIOS"

Presidëncia dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley
Avila, Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMARIO: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente,
do Deputado José Militão, dos Srs. Santos Moreira, José
Hen r ique Portugal, da Sra. Eliana Novais e do Ten.-Cel.
Isaac de Oliveira Souza - Esclarecimentos sobre os trabalhos
- Palavras dos expositores José Maria Dias, Maria Coeli
Simões Pires e Armando Laboissi 're - Palavras co Sr. VitOr
Vieira dos Santos - Esc l arecimentos sobre os debates -
Debates - Palavras do Sr. Coordenador e do Deoutaco José
Mil itão.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - A

Presidência convida para tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Deputado José Militão, Secretário de Assuntos Municipais,
representando o Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo: Deputado José Henrique, Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais desta Casa e coordenador dos debates
nesta tarde: Dr. Santos Moreira. Secretário da Segurança
Pública: José Henrique Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estaco: Marcos Pestana, Secretário Adjunto de
Planejamento do Estado de Minas Gerais: a Exma. Sra. Maria
Coeli Simões Pires. Procuradora ca Assembléia Legislativa do
Estado; os Exmos. Srs. José Maria Dias. Consultor em
Administração Pública; Armando Laboissi 're, Assessor
Financeiro da Superintendência de Assessoramento aos
Municipios: Vitor Vieira dos Santos. Prefeito de Campos
Altos e Presidente da Federação Mineira das Associações
Microrregionaisde Municipios; a Exma. Sra. Eliana Novais.
Superintendente de Organização e Desenvolvimento Escolar da
Secretaria de Estado da Educação, representando a Secretária
Ana Luiza Machado: e o Ten.-Cel, lsaac de Oliveira Souza,
representante do Comandante-Geral da Policia Militar do
Estado.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Casa escolheu o caminho da parceria com a sociedade
para colocar em prática um novo modelo de representação
popular. apto a responder às demandas de um tempo de
mudanças e desafios. Por isso, é com grande satisfação que
os recebemos para este encontro, pre parado cuidadosamente
para ser um momento de troca de informações e experiências,
de partilha de preoc ações e esperanças.

o

 

 
Quando a Assembléia le Minas criou os 97 novos municipios,
ela o fez a partir ce motivos Sólidos. 0 p rincipal deles foi
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nossa crença democrática na capacidade das populações para
gerir o próprio destino, fazer as próprias escolhas, saber,
mais que ninguém, o que é melhor para si mesmas.
Dar às comunidades locais a liberdade para que se tornem
responsáveis por seu desenvolvimento é uma opção política
corajosa, que exige fé incondicional na sua maturidade.
O Legislativo mineiro promoveu as emancipações expressando

os justos anseios de nossa gente, que manifestou sua vontade
por meio de plebiscito: agiu como intérprete do querer
soberano do povo na certeza de que nada pode substitui-lo na
tomada das decisões.
Assegurada a autonomia, a tarefa agora é fazer com que os

municípios recém-criados se tornem agentes de promoção do
progresso, da justiça e do bem-estar social. tingidas pelas
urnas, as administrações que tomarão posse em janeiro
próximo têm plena legitimidade para conduzir esse processo e
levá-lo a bom termo. E o farão, certamente, com a ajuda da
popul ação, provando que não é vã nossa fé num municipalismo
robusto como resposta aos problemas e às exigências do
presente.
Administrar, no momento histórico que estamos vivendo,
requer realismo e determinação. Atravessamos uma fase de
ajuste econômico que pode tirar o máximo beneficio social
dos recursos disponíveis, conter gastos e promover a verdade
orçamentária. Esse é o preço da estabilização, o preço Ce se
garantir uma distribuição mais justa das riquezas numa
sociedade livre do dragão nflacionârlo, que sempre teve uma
preferência perversa por devorar os salários dos mais
pobres. Os Prefeitos recém-eleitos estarão à altura desses
desafios e saberão promover o crescimento de suas cidades,
apesar das dificuldades de uma fase que esperamos
passageira.
No que se refere a esta Casa, ela sempre estará pronta a

apoiá-los em seus justos pleitos, aberta ao aprofundamento
do diálogo e da parceria.
Queremos felicitar a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização pelo papel decisivo na promoção deste
encontro. Expressamos também nosso reconhecimento à
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, que está
conosco na realização deste evento. Expressamos ainda nosso
reconhecimento aos palestrantes, que se prontifiquem a
trazer-nos um pouco de seus conhecimentos e experiências.
Aos Prefeitos e demais participantes, que muitas vezes até

com sacrifício de compromissos pessoais, se fazem presentes,
nosso muito obrigado e os votos de que os momentos que
passam conosco lhes sejam de utilidade e contribuam para o
sucesso de suas ações.

Palavras do Deputado José Militão
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Agostinho Patrús: Sr. Presicente da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, Deputado José Henrique: prezado
Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira; Sr.
Secretário do Governador, Dr. Portugal: prezado Secretário-
Adjunto do Planejamento. Dr. Marcos Pestana: Prof. Armando:
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Dr. Vitor Vieira. Prefeito de Campos Altos e Presidente da
FEMAM; Dra. Coeli: Sr. Cel. representante do Comandante da
PMMG; Srs. Deputados Estaduais: Prefeitos eleitos para
governar os novos municípios: Srs. Vereadores, senhoras e
senhores companheiros de Governo do Estado de Minas Gerais,
é com muita alegria que estamos aqui, representando o
Governador Eduardo Azeredo, nessa parceria com a Assembléia.
Estamos aqui para, junto com a Assembléia. conversar e
debater a situação dos 97 novos municípios de Minas e trazer
as sugestões da Secretaria de Assuntos Municipais sobre a
sua instalação e o seu funcionamento, que acontecerão no dia
1Q/ 1/97.
O Governador quer que esses novos municípios de Minas
estejam instalados em lQ/l. com condições iguais aos mais
antigos, iguais ás da cidade de Mariana, que foi fundada em
1711, para Que, juntos, possamos promover o desenvolvimento
e o bem-estar do povo de Minas Gerais. E por isso que o Sr.
Governador encaminha á Assembléia Legislativa, na próxima
semana, um projeto de lei, fazendo com Que os novos
municípios já possam receber, a partir de lo de janeiro de
1997, os benefícios que recebem os demais municípios de
Minas Gerais, com referência á Lei' Robin Hood'. Portanto.
Srs. Prefeitos eleitos e Srs. Vereadores, esse ciclo de
debates que estamos travando aqui hoje, na Assembléia
Legislativa, é mais um marco do Governador Eduardo Azeredo,
no sentido de promover todos os novos municípios de Minas
Gerais, fazendo com que nosso Estado, a partir de 1997,
tenha, de fato, municípios capazes de desenvolver o seu
povo.
Trouxemos aqui pessoas experientes para fazer o debate com
os senhores, pessoas que já participaram da elaboração de
sugestões para aqueles 33 municípios que foram emancipados
em 1991 e instalados em 1992, pessoas que têm um profundo
conhecimento da administração pública dos municípios e do
Estado. Essas pessoas terão a oportunidade de falar aos
senhores a respeito da instalação dos futuros municipios
mineiros. Trouxemos aqui uma proposta para elaboração da Lei
Orgânica dos municípios. E uma proposta em que sugerimos que
os Prefeitos e Vereadores se reúnam, a partir do mês de
dezembro, a fim de fazerem um estudo informal dessa proposta
para que, no dia lQ de janeiro, Quando a Câmara for
instalada, o Presidente eleito possa fazer a sua convocação
e já ter a sugestão de uma Lei Orgânica que pode ser
elaborada jã no começo do ano de 1997.
Estamos trazendo aqui também o modelo do Regimento Interno
da Câmara Municipal para servir de sugestão ás câmaras
municipais Que serão instaladas no dia lQ de janeiro.
Trouxemos, também, um modelo da proosta orçamentária, que
também será analisada e elaborada pela Câmara, a partir de
lQ,! 1/97. Ainda como sugestão, aqui estão contidos modelos de
lei para que os Prefeitos novos possam fazer a contratação
provisória dos servidores para os novos municípios, em
janeiro de 1997. Temos aqui, também como sugestão. modelo
para remuneração dos agentes políticos dos novos municípios.
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a partir de 1Q/1/97. Esses documentos, que serão debatidos e
entregues aos senhores, representam sugestões, representam
aquilo que a Secretaria de Assuntos Municipais, a Assembléia
Legislativa e a FEMAM acharam que era melhor e mais
conveniente para ser distribuído aos Prefeitos eleitos e aos
Vereadores.
Os municípios que serão instalados no dia lQ/1/97 terão
também, logo nesse primeiro mês, algumas tarefas que serão
executadas em parceria com o Estado ae Minas Gerais - a
tarefa da segurança pública, a tarefa da saúde pública, a
tarefa da educação. Aqui estão os representantes da
Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Saúde. da
Secretaria do Planejamento, da Secretaria da Educação, para
que possamos falar um pouco sobre essa parceria que será
executada a partir do dia lp/1/97.
Gostaria de finalizar, devolvendo a palavra ao Presidente
da Assembléia Legislativa, que é o Presidente deste
seminãrio, para que possamos, de imediato, dar inicio aos
nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Santos Moreira
Muito obrigado. Minhas homenagens ao Sr. Presidente, aos
Srs. Prefeitos eleitos e aos demais membros da Mesa. Vou ser
bastante rápido e objetivo, para levar aos Prefeitos eleitos
a orientação da Secretaria de Segurança Pública, no que se
refere àqueles aspectos que vamos trabalhar em parceria e
que dizem respeito à polícia judiciária e ás delegacias de
policia, já que os novos municípios ainda não têm nenhuma
delegacia de policia. Posteriormente. falará o representante
da Policia Militar sobre policiamento ostensivo.
Temos um projeto padrão, simples, para a instalação das
delegacias de policia. Estamos preparando, nas nossas
fábricas de moveis, mobiliário para essas delegacias. Porém.
temos necessidade de que as Prefeituras providenciem o
imóvel para a instalação das delegacias.
Outro as pecto importante é q ue vamos ter, inicialmente. que
ampliar a jurisdição dos Delegados de Policia das comarcas
ou municípios próximos, para atender aos novos municípios
que não dispõem, no momento, de Delegado de Policia. Mas
providências já foram adotadas e, a partir de lQ de janeiro,
os senhores vão receber os documentos e as plaquetas de
identificação, para que o registro de veiculos se faça no
próprio município. Basta que os senhores promovam campanhas
junto a seus municipes, para que esse registro se faça no
novo município, a partir de janeiro. por meio das
transferências. Toda a documentação e o material necessários
já estão prontos para ser encaminhados aos senhores. Assim,
a partir de janeiro, os senhores poderão contar com isso,
logo após os trabalhos que deverão ser executados junto à
PRODEMGE, para a inclusão dos novos municípios com a cota do
IPVA. Mas, de inicio, em janeiro, já estaremos executando o
emplacamento em cada município. porque, para tanto, o
material já está disponível. Esse emplacamento será feito,
provisoriamente, pelas autoridades policiais que estiverem
próximas ao município.



De modo gera essas duas providências já foram
equacionadas, e os senhores terão condições de receber
orientações maiores sobre o assunto, no meu gabinete, com os
meus assessores e com o chefe do DETRAN. Aquilo que
constituir a preocupação dos senhores, no sentido de iniciar
o emplacamento e as transferências de veículos, já está
solucionado, com as providências que adotamos de mandar
confeccionar todas as tarjetas de identificação dos novos
municípios.
Estarei à disposição, para maiores detalhes, na própria
Secretaria e, como disse, serei rápido e objetivo. Mas outro
aspecto a lembrar é a questão da segurança pública. Hoje, em
cada município, vamos ter que trabalhar em conjunto. Falta
tudo: falta delegacia, falta cadeia pública, falta uma série
de detalhes para que o município possa realmente executar os
trabalhos tia polícia judiciária. Aos poucos, vamos
instalando as delegacias de policia. Vamos iniciar esse
emplacamento, como falei, e também os trabalhos da policia
judiciária no próprio município, através ca ampliação oa
jurisdição do delegaco mais próximo.
Não posso ceder viaturas aos municípios novos, pela
ausência de delegado de policia. Tão logo ele seja nomeaco,
cuidaremos de prover o município de viaturas e as delegacias
de outros materiais, como máquinas de escrever, móveis e
utensílios, que já estão preparados e em condições de serem
encaminhados. Tudo já está pronto, equacionado e as
providências já foram adotadas.
Fica a cargo dos senhores somente a locação do prédio para
a instalação da delegacia de policia. O serviço ce
identificação civil poderá, também, perfeitamente, ser
iniciado a partir de janeiro de 1997. São essas as
informações básicas. Quanto às demais informações, estarei à
disposição dos senhores, assim como a minha assessoria. em
meu gabinete. Peço que me perdoem, tenho compromissos
urgentes na Secretaria, dai a razão porque não posso, e não
devo, nesta reunião, falar de todas as informações.
Parece que deixei claro que, a partir de janeiro, os
senhores terão a policia judiciária no munici p io. através da
ampliação da jurisdição do Delegado mais próximo e com os
funcionários policiais para a execução dos trabalhos de
emplacamento, registro de veículo, identificação civil e 
trabalho de policia judiciária, ligado à investigação dos
delitos contra a ordem pública e a feitura dos inquéritos
respectivos.
São essas as informações que gostaria de prestar e, no
mais, coloco-me à disposição. Os delegados regionais de
policia de cada área estiveram conosco nesta semana e foram
orientados nesse sentido. Cada delegado regional estará á
disposição dos senhores e, também, a Secretaria. Desejo.
pessoalmente, muito sucesso na administração que cada um
deve iniciar em janeiro de 1997. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Henrique Portugal
Exmo. Deputado Agostinho Patrús. Presidente desta Casa;

Deputado iosé Henrique. Presidente tia Comissão de Assuntos
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Municipais; demais autoridades da Mesa; Srs. Deputados. Srs.
Prefeitos e Vereadores, ê com muita honra que estou aqui,
por indicação e orientação do Governador Eduardo Azeredo,
para falar sobre uma das maiores conquistas do Estado de
Minas Gerais. E um mérito que o Fundo das Nações Unidas para
a Infância, há dois meses atrás, numa solenidade singela. no
Palácio da Liberdade, fez premiar o Presidente da
Assembléia. Deputado Agostinho Patrús, e o Governador do
Estado, Eduardo Azeredo, uma 'Minas Gerais, que é esse
livrinho, essa "Minas Gerais vermelha, verde e amarela, que
era dividida em duas partes, uma parte é da Assembléia e a
outra é do Governo do Estado. Essa lei chamada de Lei Robin
Hood°, que foi chamada de "Minas por Minas, é uma conquista
histórica do povo mineiro. Fiz distribuir esse exemplar e um
envelope que contém esse livrinho, explicando a lei em
detalhes e como cada P r efeito pode aumentar sua arrecadação
da cota-parte do ICMS. Fiz distribuir, também, o texto da
lei nesse papel e, aqui atrás, tem o gráfico que demonstra,
ponto a ponto, como o Prefeito pode melhorar sua
arrecadação.
Pediria ao pessoal do retroprojetor para colocar a
transparência. Distribui, também, uma planilha, que tem todo
o resultado, de janeiro a Outubro de 1996, de todos os
municípios mineiros. Qual a razão disso? Está em ordem
alfabética, de maneira que cada Prefeito pode localizar seu
município vizinho, além de saber o que seu murticipio-mãe
recebeu durante o ano de 1996.
- Procede-se á apresentação de transparências.
Esta é a primeira transparência. A parte vermelha do mapa
significa os municípios que têm as piores condições de
sobrevivência, em número de cento e oitenta e poucos. A
parte amarela são os municípios em condições intermediárias
de sobrevivência e a parte verde, os municípios em melhores
condições de sobrevivência das crianças de O a 6 anos. Foi a
partir desse mapa que a UNICEF inventou esse nome para a
lei: "Minas por Minas'. A Minas verde e amarela, por si só.
talvez até sem a ajuda federal, consiga ajudar a Minas
vermelha, a Minas carente.
Na parte mais à esquerda, observamos a determinação

constitucional de 75% da arrecadação do ICMS para o Estado e
25% para os municípios. Até o ano de 1995, a parte dos
municípios, representada no gráfico pelos 25% em vermelho,
que equivalem mais ou menos a R$100.000.000,00 por mês, era
distribuída, sendo R$90.000.000,00 em função do VAF, que
representa a diferença entre as notas fiscais de saída e as
notas fiscais de entrada do município. Havia mais 5,61% para
os municípios mineradores. e poucos municípios ganhavam a
maior parte desse valor, o que gerava uma situação muito
injusta, porque concentrava a distribuição do ICMS
exatamente nos municípios mais fortes, seja pelo comércio.
pela indústria ou pela prestação de serviços. Num consenso
formidável, num trabalho conjunto entre esta Casa e o
Governo do Estado, com a coragem ao Governador Eduardo
Azeredo, com a coragem do Presidente Agostinho Patrús. foi
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pensada urna forma de dividir essa injustiça, ao longo de
três anos, de maneira Que os poucos municípios que fossem
perder perdessem pouco e diluidamente ao longo ee três anos.
de maneira que não sofressem impacto muito forte no seu
orçamento. Isso permitia que, progressivamente, muitos
municípios ganhassem muito e com a mesma distribuição, ou
seja, ao invés de ganharem muito no primeiro ano, ganhavam
pouco no primeiro ano, dobravam o ganho no segundo,
triplicando-o no terceiro. E aquela coisa de mineiro: se
comer melado de uma só vez, é capaz de a gente se lambuzar
muito.
A divisão foi feita da seguinte forma: aquele verde mais
escuro representa a parte do VAF que a Constituição mandava
que fosse distribuído por qualquer critério que a lei
estadual determinasse. Não era obrigatoriamente o VAF,
porque, o verde mais claro, a Constituição manda distribuir
pelo VAF, é o que a gente chama de distribuição pelo VAF
constitucional. Voltando ao verde mais claro, notamos que
ele vai diminuindo. Este ano ele caiu de 19% para 13%. cai
de 13% para 9% em 1997 e de 9% para 6% em 1998. A cota
mínima, valor dividido por igual para todos os municípios,
que este ano equivaleu a mais ou menos R$8.000.00. cai de
5.5% para 4.6% e. depois, para 3.89%. em 1998. Isso porque,
corno se trata de cota mínima igual, a intenção do Governador
e da AssembLéia é de que os Prefeitos invistam na parte azul
claro, que sai de 4%, passa para 9% e chega a 14%. em 1998.
Os senhores têm, neste livrinho azul, na penúltima folha, a
composição de todas as variáveis. divididas de acordo com o
investimento que cada refeitura fizer em saúde, educação.
meio ambiente, na receita própria, cobrando IPTU. ISS. Para
que vocês tenham uma idéia, a parte vermelha desse mapa
mostra os municípios mais fortes. São dez municípios que
recebem 50% do VAF.
Recebem das duas mãos uma mão inteira. Depois, mais 40
municipios, representados por aquele alaranjado um pouco
mais forte, recebem mais 25%. Então, 50 municípios recebem
75% do VAF. Em quatro dedos, eles recebem três dedos. Sobrou
apenas um dedo. E mais 101 municipios recebem mais 15%, ou
seja. 151 municipios, de um total de 756. recebem 90% do
VAF. E 605 outros municípios vão receber 10% do VAF. Vocês
podem perceber que é um critério injusto, apesar de correto,
porque premia a atividade económica. Ele realmente deixa a
grande maioria dos municípios mineiros desassist ida.
Nessa transparência verde da esperança, vamos ver quais são
os municipios oue mais ganharam com a lei, na relação de
semestre por habitante. Vocês podem perceber que é
exatamente a parte vermelha nesse mapinha. No momento em oue
se unem as duas transparências, dá para notar que, tirando
Paracatu e Unai. que estão em cima, os municipios
avermelhados não são os que ganham. Os amarelos são os
grandes ganhadores. Esse é o grande resultado dessa lei
maravilhosa que já funcionou este ano. Ela ê urna solução
definitiva porque. em 1997, os valores para a maioria devem
dobrar e. em 1998. triplicam. E ê um dinheiro que cai toda
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terça-feira na conta da prefeitura. O Secretário da Fazenda
não tem a mínima ação sobre esse dinheiro, é obrigado a
repassá-lo.
O resultado final, em termos de quem ganha e quem perde, é
esse ai. Quais são os poucos municípios que perdem? São
estes 32 municípios que estão em branco. Quais são os que
ganham? São os verdes, que são os 724 municípios.
Na próxima transparência, está o resultado por regiões. Na
parte de trás da planilha, temos o resultado mostrando quais
são as regiões do Estado que mais ganharam - a campeã de
todas, o Jequitinhonha. teve 173% de aumento. Vocês podem
ver rio gráfico alaranjado e azul que o Jequitinhonha era
pequenininho e ganhou, por habitante, três vezes o que
tinha. E assim por diante. Isso sem falar que o
Jequitinhonha recebeu até outubro, em 10 meses.
R$8.500.000,00, ou seja. R$150.000.00 a mais. E dinheiro que
chegou na região toda terça-feira, sem nenhuma
interferência.

 

Vamos ver, rapidamente, alguns mapas mostrando os
municípios para os Quais alguns valores têm muita
importância. A saúde é um deles. A educação. Quem ê que
ganhou mais com a educação? Exatamente os municipios da zona
vermelha do mapa. Quer dizer, quanto mais carente o
município, mais ele investe e ganha em educação. Por que os
Outros estão em branco? Porque, na educação, o Governo
introduziu um conceito interessante: você pega a receita
corrente da Prefeitura, calcula 25% e divide por R$300.00.
que é o custo aluno por ano. Com isso obtém-se o número de
matriculas que o município pode fazer em sua rede municipal.
Quem atingir 90% desse número começa a ganhar. Quem fizer
duas vezes esse número ganha o dobro em relação ao Outro,
que só fez uma vez. E assim por diante. E igual na empresa
de cada um e no futebol. onde quem faz mais gol é vitorioso.
Aqui também, quem cumprir mais o objetivo de municipalização
do ensino ganha mais na educação.
Um outro detalhe importante ê o património hiStóriCO. A
intenção dessa lei é evitar que as pessoas saiam das cidades
pequenas e dirijam-se ás médias e ás grandes. Talvez nada
seja mais importante do que você valorizar o que a cidade
tem de bonito e histórico. E não ê apenas a igreja ou o
casarão: são também os documentos da cidade, algumas peças
históricas, móveis, etc. Basta procurar o IEPHA-MG e colocar
a situação. Apenas 90 municípios receberam esse dinheiro, e
Ouro Preto foi o campeão. Cidades como Diamantina, Caeté.
Serro, São João del-Rei e Tiradentes receberam. Trata-se de
um dinheiro de competição. E um bolo. Quem se apresentar com
um bom projeto leva o dinheiro. Quem não se apresentar não
leva o dinheiro.
A próxima transparência refere-se ao meio ambiente. E
fundamental, porque trata da proteção dos rios, da flora e
da fauna, principalmente através do tratamento do lixo,
separando o metal do papel, o vidro do plástico e fazendo
adubo com a parte orgânica, e também do esgoto, colocando
fossa sé ptica. AO lriVés de gastar com oas de canalização.



que nunca acabam e ninguém vê, você oistribui a fossa
séptica. Custa R$100,00 ou R$200.00. A Prefeitura paga a
metade, e a outra pessoa paga o resto. Na fossa séptica. è
muito importante Que não se deixe misturar o esgoto da
cozinha e do banheiro com o outro esgoto, porque senão o
projeto não funciona. Fazendo assim, o município vem e
aprova o seu plano na Fundação Estadual do Meio Ambiente e
ganha mais dinheiro. Vocês podem ver que são apenas 120
municípios que receberam dinheiro do meio ambiente, porque
os demais municípios não apresentaram os projetos. A
Assembléia Legislativa e o Governador do Estado criaram uma
espécie oe competição positiva, ou seja, quem fizer ganha.
quem não fizer não ganha nada.
Nesta próxima transparência, mora o perigo: é a quota
mínima. Neste ano, ela foi de R$8.000,00 para cada
município: no ano que vem ela deve ser de R$6.000,00 para
cada município; depois, de apenas R$5.000.00 para cada
município. E um pengo, porque trata-se de um bom dinheiro.
e de repente a Prefeitura pode descansar, achando que tem a
quota mínima, que dá para pagar luz, telefone, aluguel, etc.
Não. Diminuimos o valor da quota mínima para que cada
município invista em saúde, meio ambiente, educação e assim
por diante. Assim, poderá investir de maneira conjugada.
Nesta próxima transparência, citarei o caso de Uberlândia.
município que reclamou muito e que perdeu. Realmente
Uberlãndia está no vermelho, está perdendo. NO Triângulo
mineiro, também perdem os Municipios de Araxá e Itapira, que
são municí

p
ios mineradores. Uberlândia perdeu em função do

VAF e porque, realmente, é a terceira maior cidade do
Estado. Mas vocês podem perceber que todos os municípios em
volta ganharam.
Sugiro a Uberlándia que reúna as prefeituras dos municípios
próximos. Como elas estão ganhando muito, apesar de
pequenas, que façam ações ce saúde. de educação. de lixo, de
esgoto, etc. de maneira que as pessoas não se dirijam a
Uberlándia para procurar saúde, meio ambiente e assim por
diante. Ou seja, ao invés de contratar ou comprar uma
ambulância para levar o doente para a cidade grande, pelo
mesmo valor, talvez você contrate dois médicos e ganhe mais
ICMS para a saúde. Ao invés de você mandar a meninada
estudar na cidade grande, você pode contratar um ônibus,
recolher os meninos e ganhar mais na educação e assim por
diante. Essa é a mensagem que gostaria de trazer aos
senhores. Estou no gabinete à disposição de todos. Muito
obrigado a todos pela atenção.

Palavras da Sra. Eliana Novais
Em primeiro lugar, cumprimento o Deputado Agostinho Patrús,
Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa, os Srs.
Secretários, os demais membros da Mesa, os Srs. Prefeitos.
Vereadores e demais presentes no auditório. Inicialmente.
apresento as desculpas da Sra. Secretária, Prof? Ana Luiza,
que não pôde estar aqui presente, conosco. Digo que é uma
grande satisfação estar aqui, porque diretamente, dentro da
Secretaria, respondo pelo trabalho de negociação, de

E
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articulação com os municípios. A preocupação da Secretaria é
fazer com que cada vez mais crianças compareçam à escola.
freqüentem uma escola de boa qualidade, além de terem,
também, um período escolar maior. Antigamente, as famílias
se contentavam com a conclusão da 4a série primária. Hoje,
conforme a Constituição, as crianças têm o direito de cursar
até a 8a série do ensino fundamental. Trata-se de um direito
subjetivo, gratuito, pois é um dever do Estado para com as
famílias, para com as crianças. Progressivamente, a demanda
que vem sendo apresentada é a expansão dos estudos até o
ensino médio. Para as pessoas que trabalham na Secretaria da
Educação, essa é uma demanda muito gratificante, pois é
sinal de que a população está sensibilizada para esse valor
maior, que é a educação. No entanto, é impossível o Governo
do Estado, através da sua Secretaria da Educação, realizar
um trabalho tão grande, como oferecer uma ecucação de boa
qualidade para as crianças e para os jovens, sem um trabalho
integrado com os municípios.
Vamos inïciar, no mês de dezembro, um trabalho para
recomeçar essa articulação com os governos municipais. Na
administração passada. houve a elaboração dos planos
municipais de educação, que foram a base da negociação de
cada município com a Secretaria. Pretendemos manter a mesma
metodologia de trabalho. Em principio, cada município deverá
organizar seu plano municipal de educação, que indicará as
prioridades educacionais daquele lugar. Esse plano será
articulado, discutido com a Secretaria. Portanto, é a partir
do plano que as ações do Governo serão priorizadas em cada
município. Essa priorização de ações será feita
considerando-se a especificidade de cada município. A
exemplo do que foi colocado a respeito da Lei flQ 12.040, a
lei Minas por Minas', O espirito da negociação do setor

educacional é o mesmo. Pretendemos ampliar a presença do
Estado naqueles municípios que já estão sobrecarregados ou
que não tenham uma receita própria que lhes permita
desenvolver, com competência e tranquiliaade. a Questão
educacional. Para que isso ocorra, vamos retirar ou reduzir
a participação do Estado naqueles municípios cuja receita
lhes permita um desenvolvimento mais autónomo da questão
educacional.
Ainda no mês de dezembro. a Secretaria irá promover um
programa da TV Executiva, que vai ao ar em canal aberto,
através da TV Minas, cujo assunto especifico é a integração
com os municípios na área educacional. De antemão, convido
os Prefeitos e Vereadores para assistirem a esse programa,
que será composto de duas partes, uma expositiva e outra
interativa. oportunidade em que todos os telespectadores
poderão enviar questões para as pessoas que estiverem
falando.
Também no mês de dezembro, haverá um programa da TV

Executiva, promovido pelo Ministério cia Ecucação, no qual se
falará sobre a Emenda Constitucional nQ 14, que criou o
Fundo Nacional cie Desenvolvimento cia Eaucação e Valorização
do Magistério. Esse Fundo já estará implantado em 1997 e
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trará significativas repercussões na organização financeira
dos municipios,	porque o repasse será feito para os
municípios a partir cia matricula da rede municipal. Isso
significa que os municipios que não tiverem uma matricula na
rede municipal proporcional à receita Que deveriam aplicar
em educação poderão sofrer redução de até 15% na sua
receita. Por outro lado, aqueles que tiverem uma matricula
maior serão ressarcidos desse esforço que estão fazendo além
do que a sua receita permite. Portanto, esses temas são
muito importantes e devem ser discutidos.
Além da Lei Robin Hood , estão tramitando, no Congresso

Nacional, uma medida provisória e um projeto de lei
regulamentando o que é despesa com educação. Esse projeto é
muito importante, porque define o balizamento de como os
municípios poderão aplicar seus recursos em educação. Enfim.
podemos dizer que, a partir dessa lei, algumas des pesas não
mais poderão ser computadas como desoesas com educação.
Existe também uma medida provisória, que altera a
organização do salário-educação, criando a cota municipal
para o seu pagamento. Essa é uma antiga reivindicação dos
municípios e desburocratiza a relação entre o município, o
Estado e o Governo Federal. Nesse conjunto de leis, fica
mais clara a importância do papel do município na questão
educacional. E fica também muito claro que, se o município e
o Estado não trabalharem em conjunto, não conseguirão
resolver o desafio que se nos apresenta.
Apesar da ausência do Secretário da Educação, vou me

permitir usar uma imagem. Alguns Prefeitos acham que
R$300,00 por ano é muito para se gastar com um aluno. Ao
mesmo tempo, assistimos a criticas ao sistema penitenciário,
quando se alega que se gasta muito pouco - R$400,00 por mês
- com cada preso. E uma Questão de opção q ue os governantes
terão de fazer. Ou gastamos direito com a criança e com o
jovem, ou vamos acabar tendo de gastar muito mais com os
presidiários. E não é só a questão financeira, mas o custo
social cia desrrotivação, cia tristeza, da perda daquele
cidadão que, passando por uni presidio, dificilmente se
reintegrará na sociedade.
Vou parando por aqui, mas gostaria, ainda, de dizer que,

apesar de estarmos com essa programação, de pretendermos a
elaboração dos planos para o conjunto cos municípios no
próximo ano, a Secretaria já está â disposição dos Prefeitos
e dos Vereadores, que não precisam aguardar pela posse para
nos procurar. Será uma satisfação atender, na Secretaria,
aqueles que quiserem nos procurar para participar de
conversas conosco.
Agradeço a oportunidade de fazer esta apresentação em nome

da Secretaria e desejo, de antemão, muito sucesso aos
Prefeitos, na sua administração. Muito obrigada.

Palavras do Ten.-Cel. Isaac de Oliveira Souza
Exmo. Deputado Agostinho PatrCjs, DD. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, senhores
membros da mesa diretora destes trabalhos Que organizam o
funcionamento dos novos municipios. prezados Prefeitos dos
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novos municípios, demais lideranças que os acompanham,
senhores parlamentares desta Casa, motivos imperiosos
impediram o comparecimento do nosso Comandante aos trabalhos
desta tarde. Ele, então, nos recomendou que trouxéssemos aos
senhores informações preliminares sobre a atuação da Policia
Militar no Estado de Minas Gerais e também nos municípios
criados, que serão instalados a partir de janeiro de 1997.
Informações gerais foram repassadas aos senhores por meio do
material distribuído pela assessoria de comunicação social
e temos a satisfação de registrar, nesta tarde, que a
Policia Militar já está com algum recurso na maioria das
localidades desses novos municípios. Embora tenhamos
aproximadamente 854 municipios, hoje a PMMG está em mais de
mil localidades do Estado de Minas Gerais. Mesmo assim,
desses municípios recém-criados. 19 deles não possuem o
mínimo indispensável para a atuação da Polícia Militar, O
que é esse mínimo necessário? 0 mínimo necessário se
constitui de um sargento, três cabos soldados e, pelo menos,
uma viatura para atender alguma ocorrência fora do perímetro
urbano.
Desses municípios ainda, 39 deles não estão comandados por

sargento. Tanto os 19, quanto os 39 municípios citados ainda
não possuem viaturas. Trinta e quatro deles possuem o
efetivo, mas não têm viaturas. De alguns municípios criados
anteriormente, 49 não possuem viatura. Temos aproximadamente
100 municípios sem viaturas. Está sendo providenciada pelo
Estado a aquisição de novas viaturas e, certamente, esses
municípios serão privilegiados.
Entendo que as informações serão passadas aos senhores,
inclusive com o nome e o endereço dos respectivos
comandantes e mais informações poderão ser obtidas.
Estaremos aqui, nesta tarde, ã disposição de todos vocês e
também na Praça da Liberdade, no Quartel do Comandante
Geral, onde poderão ser encontrados o Comandante Coronel
Nelson Fernando Cordeiro e as seções do Estado Maior. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Trabalhos
O Sr. Presidente - Neste momento a nossa reunião será
dividida em duas partes. Na primeira parte, ouviremos três
expositores que falarão sobre três temas importantes e, em
seguida, passaremos à parte dos debates, quando todos os
Prefeitos, Vereadores e demais pessoas presentes poderão
formular perguntas, por escrito, que serão respondidas pela
pessoa que for escolhida para responder. A partir de agora,
as nossas funcionárias estarão distribuindo os formulários
para quem quiser formular as perguntas, durante as
exposições a serem feitas.
Solicito aos expositores que sejam o mais objetivo
possível, para que todos os interessados tenham a
oportunidade de fazer suas perguntas.

Palavras do Expositor .José Maria Dias
Sr. Presidente, autoridades que compõem a Mesa. Prefeitos e

Vereadores, a grande motivação da reunião de hoje prende-se
a um fato, provavelmente, inigualável na vida de Minas



Gerais.
Estamos reunindo uma parcela considerável daqueles q ue vêm

somar-se aos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Esse
é um número bastante significativo, porque é. certamente, a
maior concentração de cidades na América Latina.
O Estado de Minas Gerais deve se orgulhar desse momento.
porque trata-se de um aprimoramento da cidadania. Trata-se
de um esforço enorme de política, no qual esta Casa teve o
meritório trabalho e também um esforço da popul ação que
desejou e deseja ver a continuidade da prestação de serviços
públicos de natureza urbana com a melhor qualidade.
Estamos ingressando num tempo em que não se vê mais o

cidadão apenas como um mero contribuinte passivo do Estado
e, obviamente, do município, mas sim um cliente exigente,
buscando qualidade e serviços que, realmente, lhe cheguem
com presteza e eficácia. Essa é uma grande motivação, além
daquela ôbvia, da vitória de cada uni nos seus respectivos
municípios, e do árduo trabalho que terão q ue enfrentar.
Se é verdade que, constitucionalmente, todos os municípios
são, de forma institucional, iguais, porque recebem da
Constituição uma gama de poderes e atribuições semelhantes,
estamos num tempo em que devemos aprimorar não apenas esse
aspecto de culto da institucionalização. mas, sobretudo, do
desempenho gerencial de cada um. A sociedade irá cobrar, e
este é um momento extremamente relevante.
Por outro lado, estamos numa situação em que se encerra,
com a edição da lei que cria 97 novos municípios em Minas
Gerais, um período, porque vamos ingressar num outro em que
ficaremos submissos á Emenda Constitucional nQ 15, recém~
promulgada pelo Congresso Nacional.e uma legislação
complementar federal vai dizer como será possível criarem-se
novos municípios em qualquer Estado da Federação.
E importante dizer também da tradição mineira de

municipalismo, provavelmente a mais importante ao Brasil.
não apenas pelo número, mas pela significação: são 853
Prefeitos, outros tantos Vice-Prefeitos. Presidentes de
Câmaras, mais de 8 mil Vereadores e, certamente, acima de
250.000 servidores oúblicos municipais, todos no afã de ver
a cidadania efetivamente realizada. Essa é uma posição
importante para Minas Gerais.
Para entrar diretamente nas questões que, certamente, serão

suscitadas para esclarecimentos técnicos, devo dizer-lhes
que, desta feita, o legislador, com uma carga de experiência
enorme, fez desaparecer a figura do intendente, que outrora
existia, quando, por exemplo, dos últimos 33 municípios, no
ano de 1991, criados neste Estado, ficavam um tanto
isolados, utilizando-se apenas do seu prestigio pessoal ou
do seu esforço para conseguir que o município fosse
instalado.
Hoje, é preciso voltar todas as atenções à comissão
paritária, pois a Lei nQ 37. com as alterações aa Lei ng 39,
ambas complementares, pede que o trabalho, q ue medeia entre
o periodo da criação e a efetiva instalação co município,
faça com aue arestas sejam eliminadas, a comunidade se
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encontre consigo mesma e faça desses elementos que comporão
uma comissão panitária o caminho natural para encontrar as
suas respostas. E é evidente, em que pese todo o esforço da
lei em estabelecer normas para criação e instalação de
municípios, que algumas matérias obviamente ficam pendentes
e passíveis de melhor esclarecimento.
Podemos listar, por exemplo, logo de saída, que a lei pede,
para que seja criado um municipio, que exista um edifício
capaz de fornecer condições para o funcionamento do Governo
Municipal. Ora, o Governo Municipal não é apenas a
Prefeitura, mas a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. E

preciso que, realmente, exista esse edificio, com a
capacidade de separar os Poderes e de trabalhar em conjunto
com a eficiência esperada.
Uma Outra questão muito importante prende-se ao inventário
dos bens. Esse inventário não é apenas dos bens móveis.
como, de certa forma, a lei disse num de seus artigos e que
complementamos um pouco adiante. Ele pode, inclusive, ser
conferido pela Comissão de Transição porque, entre os dias
da criação da lei e de sua instalação, fatos podem ter
acontecido. Um caminhão pode ter sido incendiado ou algum
prédio, desmoronado. Espero que isso não tenha Ocorrido, mas
é uma forma de saber qual é, realmente, o patrimônio que o
novo município recebe do município de origem.
A mesma coisa se pode dizer quanto à relação discriminada
dos servidores que terão seu trabalho nos novos municipios,
provindo dos municípios antigos, dos quais foram
desmembrados. Não se trata apenas de servidores
administrativos e de obras, professores e outros, mas também
temos que pensar no pessoal necessário para o funcionamento
da Câmara de Vereadores.
Há um tema bastante candente, que está relacionado com o
efetivo mapa da cidade. em que pese o IGA, órgão estadual da
maior seriedade, ter preparado o mapa. Entretanto, poderão
surgir questões de limites, que deverão ser examinadas. Isso
porque, quando o município tiver que fazer a sua lei
delimitando o perímetro urbano do municioío para efeito de
tributação do IPTU. do ISS e de suas respectivas taxas, essa
lei deverá estar pronta porque terá que ser reproduzida no
texto do código tributário local . E evidente que, enquanto o
município não dispuser da legislação que lhe é própria, ele
vai servir-se da legislação do município de origem. Mesmo
assim, é importante que isso seja levado em consideração.
Quando se coloca a questão tributária com a questão do
inventário, é bom que se diga que o inventário dos bens a
que a lei se refere não é apenas dizer quais são os bens
móveis e imóveis. Existe uma série de bens altamente
relevantes, que precisam ser repassados ao município que
acaba de ser emancipado e que vaise instalar. Falo
relativamente ás cartas topográficas, à planta cadastral da
cidade, ás fichas e aos cadastros individuais, questões
pendentes e convénios, que não são traduzidos em termos tão
materiais como o patrimônio, mas q ue são matérias que o novo
município precisa ter em mãos para poder administrar.



— fN
Uma questão que também relevo e que poderá ser objeto de

alguma pergunta, em que pese a distribuição de um material
notável produzido pela SEAM, é o orçamento para o ano de
1997. Parece-me que a peça distribuída terá sua validade
para o ano de 1998, porque a Lei flQ 37 foi taxativa ao dizer
que o novo município vai trabalhar com créditos especiais
que serão votados, obviamente estabelecendo-se as
probabilidades de receita e despesa. Esse fato será
conhecido porque as autoridades de finanças do Estado e do
Governo Federal, ao fazerem repasses através do Fundo de
Participação dos Municípios e do VAF, darão condições para
que o município tenha idéia de quanto irá receber. Essa
questão de dizer que o município já nasce sem o orçamento
torna-se irrelevante, uma vez que há respaldo na
Constituição Federal, no art. 166. e também porque o próprio
Pais experimentou isso recentemente. O Presidente da
República governou durante muito tempo sem o orçamento e à
base de créditos especiais. O exemplar distribuído para a
proposta orçamentária é rico em sua validade para que já se
comece a trabalhar com a proposta orçamentária para o ano de
1998. Com isso, aplicar-se-á no município legislação que
poderá ser, inclusive, mais de uma.
Não é preciso que esse crédito especial seja abrangente,

podendo ser, na medida das necessidades, para o ano de 1997.
E Importante dizer que os novos Prefeitos devem estar
conscientes de um outro fator motivacional que vai
influenciar muito as tendências e posições orçamentárias e
financeiras do município: este é o último mandato do século
e do milênio. Os Prefeitos vão legar para todos nós - Que,
se estivermos vivos, vamos pertencer ao século passado - uma
cidade com condições mínimas de se iniciar no novo século
que temos pela frente.
Tenho a impressão de que, dito isso, poderíamos. apenas
para suscitar perguntas e questões outras, dizer da
remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.
Eu entendo que, salvo melhor juízo, quem vota essa matéria é
a Câmara de Vereadores, uma vez empossada, mediante decreto
legislativo, estipulando o valor cia remuneração do Prefeito
e do Vice-Prefeito, e mediante resolução, por sua Mesa,
estipulando a remuneração dos Vereadores. Mesmo porque não
se deve herdar do município de origem essa informação,
porque não vai bater com a capacidade financeira no novo
município e com o registro da Constituição T. que a receita
é um fator para se estipular a remuneraçãc oo Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores. Meu entendimento pessoal.
salvo melhor juízo, é o de que a Câmara de Vereadores deva
estabelecer essa matéria por decreto legislativo, para
Prefeito e Vice-Prefeito, e por resolução, para Vereadores.
Uma questão um oouco deselegante está em saber como será a
festa de instalação do município não do ponto de vista
civico. mas do ponto de vista institucional. Entendo que
quem deve dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito é a
Câmara de Vereadores. Dai se conclui que, por uma tradição
prasileira, republicana e mineira, a Câmara deve fazer uma
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reunião preliminar a fim de escolher quem vai ser o
Presidente "ad hoc' de sua sessão inicial. Essa escolha
poderá recair sobre o Vereador mais idoso. Não significa que
a escolha possa fazer dele o Presidente da Câmara, mas
apenas o Presidente da sessão de insta l ação . lima vez
empossada a Câmara de Vereadores, ela, solenemente, dará
posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito. Se invocarmos alíneas
da Constituição de Minas Gerais ou da Lei Orgânica de Belo
Horizonte, as quais refletem uma tendência generalizada, a
palavra 'Vereador vem na frente das palavras Prefeito" e
"Vice-Prefeito". Não existe ai, absolutamente, ruptura ou
deselegância com esses agentes políticos. E apenas uma
questão segundo a qual se preconiza que a câmara
representativa do povo deve dar posse . àquele que vai ser o
líder da cidade, de seu povo. E uma questão que,
preliminarmente, colocamos; ainda que haja perguntas a
respeito, podemos, na medida do possível. saná-la. E
evidente que não será nesses escassos minutos que iremos
falar sobre toda a gama de problemas que vão nos assaltar. A
proposta que se tem e que se pode intensificar é a de que,
tão logo se inicie o trabalho da Comissão Paritária. que
neste momento deve estar funcionando, por regiões e áreas do
Estado - certamente a Secretaria ficará grata pela sugestão,
e me coloco prontamente á disposição daqueles que se
interessarem por meu trabalho, para que, com pequenos grupos
de Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores possamos estudar,
com mais profundidade, essa problemática, a fim de bem
instalar os municipios, pois é fundamental que isso ocorra.
Quero lembrar, mais uma vez, apenas para arrematar essas
palavras iniciais, que a comunidade não deve, em absoluto,
ficar prejudicada quanto à continuidade da prestação de
serviços. Será um fator estimulante, se esses serviços não
forem interrompidos. Por hora é o que tinha a dizer,
felicitando os Srs. Prefeitos e Vice-Prefeitos belo nobre
encargo que acabam de assumir, pelas urnas, e que,
certamente, haverão de honrar com o seu trabalho â frente
dos respectivos municípios. Muito agradecido pela atenção.

Palavras da Expositora Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, DO. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, quero, de
inicio, agradecer as palavras a mim dirigidas e que, com
certeza, não as mereço; Exmo. Sr. Deputado José Henrique,
DD. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
coordenador dos trabalhos; Exmo. Sr. Deputado José Militão,
DO. Secretário de Estado de Assuntos Municipais; demais
componentes desta mesa, cujos nomes deixo de declinar, por
imposição do tempo. Exmos. Srs. Deputados, Srs. Prefeitos.
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos, na verdade, vocês
recebem a incumbência de inaugurar a história de novas
municipalidades em Minas, e eu os cumprimento pela coragem
de iniciar esse trabalho. Colegas da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais; colegas da Assembléia; Srs. Presidentes
e membros de comissões de transição; senhores assessores;
senhoras e senhores, dois grandes desafios se apresentam a
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esta expositora, em relação á temática. Que é a gestão
administrativa municipal. De um lado, a extensão aa matéria
e a multiplicidade dos vetores pelos quais ela tramita e. de
outro lado, a necessidade de fazer o seu confinamento a
espaço de tempo bastante restrito.
Ameniza-me esse encargo, o fato de ter sido antecedida por
brilhantes expositores, que aportaram aqui rica experiência
de estudo e de vivência. Assim, aproveitam à nossa exposição
especialmente as palavras do Prof. José Maria Dias, pelo
aspecto técnico de que se revestem, e aquelas dirigidas
pelos demais. Deixo, portanto, de fazer referência a
diversos aspectos que são relevantes, e a alguns apenas
retomarei por questão de tempo.
De outra parte, devo desenvolver os tôpicos, afastando-me

um pouco do rigor técnico, da alta tecnicalidade. poraL
quero valer-me de muita simplicidade, para que possamos
cumprir aqui o objetivo. Então, os componentes da nossa fala
serão a singeleza do trato com que faremos a exposição, e
tentaremos usar algum recurso do chamado 'data shOw', que é
um nome bastante elegante, mas que, pelo visto. não vai
atender-nos dentro daquilo que era a expectativa.
De qualquer modo, para conseguir o mínimo de motivação de
vocês, vamos nos remeter a essas imagens. Quero.
inicialmente, dizer que a gestão administrativa municipal,
como de resto qualquer gestão pública, volta-se para três
núcleos de atenção. Podemos querer produzir e ser bastante
criativos, mas serão apenas três esses núcleos de atenção. A
administração vai estar voltada para as pessoas, vai estar
voltada para a atividade ou vai estar voltada para o bem? Se
tivermos a noção clara de que a atenção sempre estará
voltada para esses três núcleos, isso vai nos dar uma
sinalização da montagem de equipe, uma sinalização sobre as
assessorias que vamos precisar. Precisamos lidar bem com as
pessoas, com o patrimônio e com a atividade.
Relativamente aos bens, o Dr. José Maria acabou de dizer
que o universo dOS bens é bastante amplo. Não consideramos
apenas aqueles bens do patrimônio imobiliário ou dO
patrimônio mobiliàrio, temos uma série de outros bens que
compõem esse acervo. Temos o ativo e o passivo da
administração, que tem uma amplitude muito grande. E preciso
que tenhamos uma atenção especial para essas plantas, para
esses documentos que compõem o inicio da memória
administrativa do município. Temos regras específicas para
tratar o patrimônio. Temos regras para controlar receita e
despesa, para aquisição, para administração, porque a
administração vai envolver a utilização e a conservação
deles, e temos regras para alienação.
Voltando à preocupação com as pessoas, queremos verificar

quais são essas pessoas que estão sob esse campo amplo cia
administração. Temos os agentes públicos, que vão se dividir
em agentes políticos. administrativos e outros, como agentes
credenciados e delegados. Então, não podemos olhar cie viés o
que significa a parte de oessoa da relação cia administração.
Não podemos nos voltar a penas para os agentes po i ticos. Não
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podemos cuidar apenas da remuneração de Prefeitos e
Vereadores. Temos um universo bastante grande, que começa
pelos agentes públicos e envolve agentes políticos,
administrativos, delegados e credenciados. E vamos ter
outras categorias de agentes. Mas há uma figura fundamental
que deve estar sob o foco da atenção da administração, que é
a figura do administrado. O administrado é urna pessoa
especial, que deve ser cuidada a todo instante e que se nos
apresenta sob várias versões: ternos o cidadão, o
contribuinte, o usuário de serviços. E preciso que tenhamos
a dimensão de quais são essas pessoas e em que condições
elas comparecem nessa nossa relação.
Ainda tratando de pessoas, um dado fundamental é que não se
pode deixar de considerar aqueles segmentos organizados da
sociedade. Além disso, a própria iniciativa privada, que se
apresenta por seus representantes legais, também tem
participação nessa relação. E importante sabermos que.
dependendo da natureza do agente, dependendo d3 categoria
dessas pessoas que se relacionam com a administração, tems
regras próprias de investiduras que estabelecem papéiE:
temos relações diferenciadas, temos formas de investidura
diferenciadas. Então, temos aspectos relevantes do ponto de
vista jurídico, que vão depender da natureza dessas pessoas
que se colocam diante da administração.
Com relação à atividade da administração, não podemos
apenas ter em mente os bens e as pessoas. Precisamos
responder á pergunta fundamental: a que vem a administração?
Qual é a sua atividade? Qual é o seu papel? Então, são três
vertentes muito específicas que o administrador deve ter
presente a todo instante no seu planejamento e nas suas
ações.
Relativamente ás atividades, temos três núcleos principais.
Temos a área de prestação de serviços públicos, com todas as
suas categorias: temos uma atividade importantissima na
seara municipal, que é o exercicio do poder de policia, ai
compreendido o amplo universo do poder de policia, com
realce principalmente para a policia de construção, a
policia de estabelecimento, a policia sanitária, em todos os
setores que são de importância para o espaço urbano; e uma
atividade administrativa que pode estar voltada para o
fomento tanto econômico quanto social. Se a administração
estiver voltada para essas três linhas, possivelmente ela
vai alcançar aquilo que é a sua missão.
Para isso, temos disciplina legal própria. As atividades da

administração não se desenvolvem como as atividades da nossa
casa. Temos regras próprias, disciplinas próprias. Temos
regras de planejamento, execução e controle ou
acompanhamento e fiscalização.
Se estamos falando da gestão administrativa municipal,
temos de nos lembrar que existe um regime especifico dessa
gestão. Esse regime vai estar consubstanciado em vários e
vários princioios, em várias e várias normas. Ternos, num
plano superior, a definição de alguns princípios que se
encontram na Constituição da Re pública. alguns que se
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encontram na Constituição do Estado e outros que se
encontram na lei orgânica, que, no caso dos novos
municípios, ainda será elaborada. Existem ainda normas que,
no caso dos novos municipios, são explicitadas na Lei
Complementar ng 37, com suas alterações. Então, há um inicio
de disciplinas, que se encontram nesse plano.
Temos outros princípios que estão na Constituição como um
todo e que têm aplicação na esfera municipal, assim como
temos princípios que estão no art. 37 da Constituição da
República, como o principio da moralidade, da legalidade, da
publicidade, da impessoalidace, enfim, aqueles princípios
aos quais devem se conformar as atividades administrativas
como um todo e q ue têm aplicação na esfera municipal.
No tocante aos munic'ipios, é preciso que não nos esqueçamos
daquele que é o principio norteador da atividade municipal
a autonomia do município. Além de tudo, temos que associar a
idéia do interesse local. Quem vai defender o interesse
local é a municipalidade, por meio de sua administração e
sua edilidade.
vamos ver, especificamente quanto aos agentes, qual seria o
regime jurídico. Tratamos de pessoas, de bens e de
atividades. Que regras teriamos para o tratamento dos
agentes públicos? Temos regras próprias de investidura, de
atuação, de responsabilidades, de remuneração. Nos agentes
políticos enquadrariamos o Prefeito, o Vice-Prefeito, os
Vereadores e os auxiliares imediatos do Prefeito, aqueles
que se encontram em nível de Secretários. A esses
chamaríamos de agentes politicos. Já os agentes
administrativos vamos entender como aqueles que têm uma
relação profissional com a administração. Temos ai os
servidores públicos, q ue podem ser de natureza variada
também. Vamos ter açudes servidores de confiança ou
comissionados; os efetivos, aqueles que ingressaram no
serviço público mediante concurso, e vamos ter a categoria
de servidores temporários, numa exceção que a Constituição
prevê.
Podemos ter também agentes honorificos, aqueles que vão
compor, por exemplo, os conselhos em nível municipal. Esses
vão se caracterizar por sua Condição cívica. por sua
notoriedade, por sua contribuição á comunidade. Esses cargos
normalmente não são remunerados.
Temos ainda os agentes delegados, porque certamente a

administração vai fazer concessões, permissões, e isso deve
ser feito de acordo com uma legislação dastante especifica.
Além disso, podemos ter agentes creõenciados, que. na
verdade, acabam sendo uma exceção.
No tocante ao regime jurídico dos agentes públicos, vamos
falar um pouco sobre a questão da remuneração. Vamos falar
da remuneração dos agentes políticos. Vamos. naturalmente.
agregar a nossa fala às idéias já colocadas aqui tão
sabiamente pelo Prof. José Maria Dias e. apenas com o
propósito de sistematizar, vamos trazer aqui o documento
básico que inclui todos os parâmetros cia remuneração dos
agentes politicos.
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Primeiro, é preciso que estejamos atentos à redação da
Emenda á Constituição nQ 1. de 1992. Ela traz a disciplina
no tocante a essa matéria. Vamos ter corno parâmetros as
seguintes o ri en tações: é fixada em uma legislatura para ser
adotada pela outra. Nesse ponto, o Prof. José Maria já se
antecipou na discussão, tendo em vista o fato de que nos
novos municípios não teremos a antecedência de uma
legislatura, então é um limite constitucional o de ser
fixado em uma legislatura para a outra. Quem tem uma
convivência mais próxima ao Tribunal de Contas sabe que
esses são parâmetros que devem ser rigorosamente observados.
A remuneração dos Vereadores ou oe qualquer servidor não
pode ser superior à do Prefeito. A remuneração dos
Vereadores não pode ultrapassar 75% daquela atribuída aos
Deputados Estaduais. O total da remuneração atribuida aos
agentes políticos não pode ultrapassar 5% da receita do
município. Além de tudo, temos a limitação geral, ou seja,
aquela dos 65%, que acaba definindo o limite de despesa com
o pessoal, incluindo também a remuneração dos agentes
políticos. São muitas as limitações que se opõem à fixação
da remuneração dos agentes políticos e. em especial, dos
Vereadores.
Qual seria a composição dessa remuneração dos agentes
políticos municipais?Primeiro, temos um subsidio, depois
temos uma parte à qual se dá o nome de verba de
representação. A verba de representação só é destinada ao
Prefeito, ao Vice-Prefeito e ao Presidente da Câmara. A
orientação do Tribunal de Contas é nesse sentido; todas as
súmulas mantêm essa mesma orientação. Sobre a representação
incidem as mesmas regras aplicáveis no caso da fixação dos
subsídios. Os mesmos limites, a mesma periodicidade. as
mesmas regras de atualização se aplicam á representação, que
é o outro componente da remuneração.
Há também uma questão que o Prof. José Maria já discutiu,
que é aquela relativa à remuneração dos agentes políticos
dos novos municípios. O art. 23 da Lei Complementar nQ 37
diz que na primeira legislatura a remuneração dos agentes
políticos corresponderá, no máximo, à dos agentes do
município remanescente. Isso realmente gera certa dúvida: a
remuneração dos agentes do novo município seria fixada no
novo ou no antigo município? Estaria o município novo apenas
submetido àquele limite do município de origem ou a
Constituição deve ser aplicada em sua inteireza, para, no
caso, admitir que seja fixada a remuneração em uma
legislatura para a seguinte? O que orienta o principio da
sua fixação em uma legislatura para viger na subseqüente é
exatamente para se evitar que o agente político possa
legislar em causa e beneficio próprios. Mas vejam vocês: se
no novo município ele se ativer ao limite do município de
origem, o que ele pode fazer é fixar uma remuneração menor
do que a do município de origem. Além de tudo, é preciso que
a gente leve em conta esses parâmetros que são

estabelecidos. Quem vai ter condição de observar os
parâmetros de receita, de se ater ao limite dos 65% de
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gastos com o pessoal certamente é o novo municipio.
Então, se o municí p io de origem fixou, vamos respeitar. Não

vamos polemizar aqui, porque depois vocês podem ter problema
com o Tribunal de Contas. E bom saber qual é a posição do
Tribunal de Contas. A nossa contribuição, em termos de
interpretação, é que a interpretação da Constituição da
República há de ser também razoável. Não posso impor onde
não há uma legislação anterior que seja fixada pela
legislatura de um municipio, com ofensa ao princip'o da
autonomia. Mas ai vão dize r' que vai se ferir o principio da
anterioridade. E vamos dizer, então, que vai se ferir o
principio ca autonomia e outros parâmetros em função daquela
regra. Essa é uma discussão que não recomendo a vocês
enfrentar. E preciso que, depois, verifiquem qual é a
orientação que o Tribunal de Contas vai dar, para que não
haja muita complicação.
vamos passar para a questão da legislação federal
aplicável. Fiz Questão de selecionar algumas normas, que são
muito conhecidas para aqueles Prefeitos que estão em final
de mandato ou daqueles que estão em mandato renovado, mas
não para os que estão entrando pela primeira vez e que estão
bastante ingénuos, não pela incapacidade de gestão
administrativa, mas pelo fato de não conhecerem determinadas
normas.
Eu queria apenas lembrá-los de algumas normas federais que
sancionam condutas administrativas e politicas dos Prefeitos
ou dos agentes politicos. Mas quero fazer um alerta: ninguém
vai ficar com o encargo de saber aquela lei número tal. Nem
precisam saber o número da lei. Farei remissão a elas apenas
como uma informação "en passant". Temos uma lei que tipifica
alguns crimes de enriquecimento ilicito. Ela acaba se
dirigindo a agentes públicos. Não só a agentes políticos,
mas também a servidores, aqueles que usam do mandato ou do
cargo para enriquecimento próprio. E a Lei no 8.429, de
1992.
Existe uma outra lei, muito acionada pelo cidadão. onde
existe um processo de conscientização maior. E a lei de ação
popular. Muitos Prefeitos conhecem as situações que levam á
ação popular. No caso, ela vem com o propósito de preservar
o patrimônio público. Toda vez que houver ato ilegal lesivo
ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ela poce ser
utilizada. Há outras situações que a própria lei especifica
que vão gerar uma série de responsabilidades para a
administração, especialmente para o administrador. A lei de
ação popular re percuteno bolso do agente público. E um
instrumento colocado á disposição do cidadão 

q
ue, se usado

com adequação, coloca o administrador em muita dificuldade.
Há uma outra lei, oue estabelece as inelegiõi l idaces. E
preciso ter cuidado, por

q
ue a prestação de contas de uma

gestão começa a ser feita no dia da posse do agente. Desde o
primeiro momento, ê preciso que tenhamos em conta aqueles
aspectos técnicos dos gastos públicos, porque pode haver
Situações bastante complicadoras, que podem inclusive
definir inelegibilidade futura.
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A Lei no 4.898 define os crimes de abuso de autoridade.
Estou apenas alertando os senhores, porque temos que nos
colocar diante da impossibilidade de existir, hoje, um
agente político prepotente. Temos muitos instrumentos para
contrapor a essas posições radicais do administrador.
Temos a Lei np 7.347, de 1985, que disciplina a ação Civil
pública, que também pode ser usada contra a administração
pública. A Lei no 1.533 disciplina o mandado de segurança,
que é extremamente comum na esfera municipal. Há a Lei
Complementar ng 33, e seria interessante se estivessem
presentes aqui assessores, porque esse é o primeiro material
que eles têm q ue obter para fazerem a sua pasta.
E preciso conhecer profundamente a Lei Complementar n .Q 33,

que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas. E por
quê? Há muita disciplina que tem aplicação especifica ao
município: a forma de consultas, o direito de ampla defesa
dos Prefeitos junto aos Tribunais de Contas e as inspeções.
Então, é preciso termos conhecimento dessa lei.
Sobre a responsabilidade do Prefeito, em primeiro lugar
temos que distinguir duas situações, porque existe a
responsabilidade pessoal do Prefeito, ou do agente político,
e o que podemos chamar de responsabilidade institucional da
administração, no caso, do município. Então, há situações
que responsabilizam pessoalmente o agente, e há aquelas que
responsabilizam a administração. Há uma distinção entre elas
que é fundamental. O que prevalece, para efeito de
caracterização da responsabilidade do agente político, a sua
responsabilidade pessoal, é o elemento subjetivo: deve
ocorrer dolo ou culpa. Então, é o elemento subjetivo que vai
fazer com que essa responsabilidade se imponha ou não. E a
responsabilidade da administração já é uma responsabilidade
objetiva, que decorre do próprio serviço. Vocês verão que a
Constituição da República, no art. 37, 6 6, diz que as
prestadoras de serviço, o próprio Estado e o município, que
acaba se incorporando ali, nessa figura, respondem pelos
danos que causarem. Então, por aquilo que é dano às pessoas,
ao administrado, quem responde é a administração, nos termos
do que chamamos de responsabilidade objetiva. Mas isso não
exclui a responsabilidade pessoal daqueles que tenham gerado
aquele fato por dolo ou culpa.
Além disso, sabemos que a responsabilidade do agente
político é bastante ampla, ela envolve a responsabilidade
penal; temos o cometimento de crimes Ou,- então, a
contravenção. Entre esses crimes ou contravençes, vamos
incluir o crime de responsabilidade, os crimes funcionais
comuns e os crimes comuns que não têm natureza funcional, ou
seja, que são aplicáveis a todos. Nessa situação, o Prefeito
é julgado perante o Tribunal de Justiça - a pessoa dele está
sendo julgada por crime. Nos crimes especiais, ele será
julgado pela justiça especializada, dependendo da matéria,
seguindo as regras normais de jurisdição. Mas há outra
responsabilidade, a político-administrativa, que decorre de
atos que infringem normas, os quais acabam sancionando o
mandado.
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Então, vocês vão observar que o Decreto flQ 201 define
vários crimes de responsabilidade e, também, as infrações
politico-administrativas. E qual é a distinção? Nos crimes
de responsabilidade, o agente é julgado perante o Tribunal
de Justiça. Já em relação a essas infr ações político-
administrativas, q ue vão estar tipificadas no Decreto flQ 201
e que podem estar constando na Lei Orgânica Municipal ou na
lei especial, teremos o julgamento feito pelas Câmaras
Municipais. Essa é a grande distinção. Ai teremos uma
exceção à função judicante, tradicionalmente atribuída ao
Poder Judiciário.
Temos três responsabilidades: penal, político-
administrativa e civil. Na responsabilidade político-
administrativa, os agentes políticos respondem por situações
que envolvam infração político-administrativa, que são
aquelas tipificadas no Decreto nQ 201 e em outros
documentos. A responsabilidade civil é a que obriga á
composição do patrimônio lesado, onde o agente político vai
responder por ela apenas em uma situação em que tenha agido
com dolo ou com culpa manifesta. As vezes, ha um erro, e
isso acaba gerando danos. Se há um mero erro. Quem responde
é a administração. Mas se má culpa manifesta, se há dolo por
parte oo agente, quem responde é o próprio agente. Com
relação á organização da estrutura administrativa, vamos
instalar os municípios, e uma preocupação fundamental é com
a organização administrativa. Todos vão logo querer fixar o
organograma da sua administração e conhecer seus quadros de
pessoal. Quais seriam os passos? Primeiro, é preciso que
façamos a definição dessa organização administrativa, e não
se define uma organização administrativa no escritório de um
consultor, distante aa realidade local, porque a organização
administrativa deve refletir o interesse ou o propósito de
resposta da administração aos problemas locais. Então, vou
prever, na organização administrativa da Prefeitura
Municipal, urna Secretaria de Turismo. Posso fazê-lo, se essa
é uma atividade que justifique esse tipo de organização no
meu município. Mas, se a minha atividade for urna atividade
industrial em expansão, vou preferir ficar com uma
Secretaria de Indústria e Comércio. E evidente que estou,
apenas, chamando a atenção para o fato de que a organização
administrativa, a não ser naquilo que é básico, a estrutura-
meio, a estrutura que vai cuidar de pessoal, de finanças, de
planejamento, vai estabelecer a estrutura finalistica a
partir dos propósitos de resposta que essa administração
pretende dar. Então, se ela vai dinamizar a política social
no município, é preciso que isso se reflita na sua
organização. Depois, vamos fazer a organização dos quadroS
de servidores, e essa é uma questão bastante complicada por
sabermos que toda estruturação de quadro deve ser feita
relativamente à organização, temos de mostrar que existe
essa necessidade de se fazer a organização, de que ela seja
conforme a realidade loca. E preciso que tenhamos atenção
às regras da Constituição, que ainda estabelecem o regime
jurídico único, por que essa norma tende a mudar. Precisamos
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de ter a criação de cargos pelo documento legislativo
orôprio, e há exceção . pois alguns municipioS adotam,
relativamente aos cargos da Câmara, a c ri ação por resolução,
mas ê preciso que isso seja analisado caso a caso. Temos a
nomeação para os cargos de pessoas que vão ocupá-los em
comissão e que não dependem de concurso. Vamos, então,
trabalhar os concursos públicos para o provimento de cargos
efetivos do municipio. Depois disso, vamos fazer os
provimentos, o treinamento e Cuidar de organizar a
previdência desses servidores. Vamos ver como isso vai ser
atendido, de forma autônoma ou nos filiando a algum sistema.
Na verdade, o tema é bastante extenso, e vou me colocar à
disposição de vocês, ao final, para completarmos algum
racioc'inio. Mas, antes de terminar, queria chamar a atenção
de todos para um ponto que me parece fundamental, que é a
relação administração-administrado. Chamei a atenção de
vocês para o fato de que o administrado há de ser visto em
diversas versões: administrado, cidadão, contribuinte e,
ainda, usuário. Isso é importante porque, hoje, até o Código
do Consumidor pode ser usado contra a administração, porque
ela é uma fornecedora de serviços, e a própria lei, o
próprio Código de Defesa ao Consumidor define, em conceito
amplo, o que seja fornecedor. Na relação de cidadão, vamos
ter que admitir uma nova 'performance" da administração
diante desse administrado, porque ele vem com um poder de
controle muito grande. Ele tem controles diretos sobre a
administração, basta consultar a legislação toda que ele tem
di sponivel
São vários os instrumentos que estão nas mãos do cidadão
para participar da fiscalização e do controle da
administração. Na relação de contribuinte e de administrador
não deve prevalecer mais a matriz autoritária da relação, a
matriz vertical: administração - administrar. Hoje estamos a
conformar uma nova relação que pressuponha uma certa
horizontalidade, no sentido de que devemos buscar
legitimação do processo e participação, porque ela não se
resume no momento dos votos que escolheram os
administradores. Mas ela deve ser permanente e diuturna. A
legitimação vai se dar pelo acompanhamento constante de
toaos os atos que devem ser levados a público da forma mais
transparente e que devem ser conduzidos com a maior
seriedade e formados pelos principios da administração, que
são hoje tão rigorosamente impostos ao administrador.
Peço desculpas ao Presidente por ter me excedido e lamento

que não possamos fazer uma exposição mais consistente. Mas,
com certeza, poderemos contribuir de algum modo nos debates,
depois que vocês esgotarem as suas dúvidas com o Prof. José
Maria, porque elas são extremamente pertinentes para o
momento atual. Obrigada.

Palavras do Expositor Armando Laboissi re
Quero, nesta oportunidade, agradecer a Presidência desta
douta Casa pelo convite que me foi feito para participar
deste evento. Agradeço, também, ao Deputado e Secretário de
Assuntos Municipais, a quem tenho a honra de servir.
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Cumprimentando esses dois expoentes da Mesa, estou
cumprimentando a todos os outros aue aqui estiveram e estão.
Em segundo lugar, quero cumprimentar os Prefeitos e
Vereadores, mandatários dos novos municípios que aqui estão
presentes, desejando-lhes uma feliz gestão à frente das
unidades administrativas, e também toda esta platéia,
políticos, senhores e senhoras.
A matéria que me coube apresentar-lhes é sobre as finanças
públicas municipais e a elaboração da proposta orçamentária.
Iniciando a minha exposição, vou fazer abordagem daquilo

que a Constituição da República de 1988 garante ás
administrações municipais em termos de recursos financeiros.
Primeiramente, farei abordagem daquelas receitas próprias
dos municípios. A partir de janeiro de 1997, já devem ser
estabelecidas as leis que vão regulamentar essas receitas. E
o embasamento legal para essa instituição e a cobrança
dessas receitas próprias está na Lei Complementar ng 37. oue
abriu as condições para emancipação de distritos. Eia remete
ao código tributário do municipio oe origem. Aqueles casos
em que alguns novos municípios foram criados com território
pertencente a dois outros municipios. Esse administrador vai
escolher um dos códigos tributários para estabelecer as suas
leis tributárias.
Enfocando expressamente essas receitas municipais que a

Constituição da República garante aos municipios, poderemos
enumerá-las da forma que se segue. Um dos tributos que está
na competência do município é o IPTU. No inicio da gestão,
os senhores podem fixar essas leis e ter o conhecimento do
código tributário do município de origem para embasá-las.
Esse imposto é um pouco difícil porque é um imposto direto.
NO caso do imposto direto, em que o contribuinte é
notificado, de um modo geral, todo cidadão se recusa ou
resiste a essa cobrança. Nesse particular, a União e os
Estados são mais bem aquinhoados porque detêm tributos
indiretos. No caso oos Estados, esse tributo é o ICMS, e no
caso da União é o IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados. No âmbito da União, ainda há o imposto de
renda, que ela pode manipular, de acorco com o interesse
econômico do Pais, modificando suas regras.
Retomando o assunto das receitas tributárias próprias,
falaremos do ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer
Natureza -, que é da competência municipal. Evidentemente,
no caso, estamos descartando os impostos que são peculiares
da União, como o imposto de renda, que recai sobre a renda
do cidadão. Outro imposto da órbita tributária do município
é o ITBI inter vivos, ou seja, o Imposto sobre a
Transmissão de Propriedades Urbanas. O cidadão é notificado,
desse imposto, havendo, portanto, certa resistência do
contribuinte em cumprir a sua obrigação fiscal. Mas isso não
impede q ue os senhores, que agora estão assumindo a direção
das 97 novas unidades que se instalarão no ano que vem,
venham a instituir e exigir a sua cobrança. A exigência da
cobrança está garantida no Código Tributário do Município de
origem e na Lei Complementar ng 37.
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Além desses tributos e impostos, o município pode instituir
taxas de serviços e taxas pelo exercido do poder de
policia. Ou seja, assim que o município instituir o seu
Código de Normas, suas posturas municipais, no cumprimento e
na fiscalização dessas posturas é que incide a taxa sobre o
exercício do poder de policia. Aqui não se trata da policia
militar ou da policia civil: são os cidadãos do município
que irão, de acordo com o plano da Prefeitura, fiscalizar
esse código de posturas.
Outro tributo que pode e deve ser instituído, á medida que
a administração do novo município for se desenvolvendo, é a
contribuição de melhoria, que, normalmente, é dividida em
partes de contribuição de cada cidadão, segundo os
benefícios que ele usufrua dos serviços colocados à
disposição dos municipes. Por exemplo, quando um município
tiver de melhorar as condições de determinada rua, por meio
de um sistema de pavimentação, o custo pode ser dividido
entre todos os proprietários de imóveis que forem
beneficiados com aquela obra. Portanto, aquele valor poderá
ser rateado entre os beneficiados por aq uela melhoria.
Bom, agora vamos falar sobre as receitas partilhadas.

Trata-se das receitas recebidas pelo município por meio de
transferências feitas pela União e pelo Estado. No âmbito do
Estado, o município participa do ICMS, tema que já foi
bastante colocado aqui, inclusive com relação à nova feição
da partilha dessa receita. Até dezembro de 1995, essa
distribuição, em Minas Gerais, era feita por via do VAF, ou
seja, aquele índice resultante do VAF. Em 1996, em boa hora.
o Governador Eduardo Azeredo enviou á Assembléia a lei
denominada Robin Hood, que foi aprovada por esta Casa. Ora.
essa lei nada mais é do que uma melhor distribuição da
receita do ICMS, daqueles 25% que a Constituição garante aos
municípios, ou seja, do global da arrecadação do ICMS, os
governos estaduais ficam com 75%, e os 25% restantes são
colocados à disposição dos municípios. A Lei nq 12.040.
vulgarmente denominada Lei Robin Hood, nada mais fez do que
privilegiar os municípios que quase nada recebiam a titulo
de ICMS. Hoje, existem dez critérios para essa distribuição.
Vejam bem o seguinte: a definição do índice de participação
no ICMS para um determinado exercício é feita com base no
movimento econômico dos dois exercícios encerrados. Como
isso é feito? Em 1996, os técnicos ca área de assuntos
municipais da Secretaria de Estado da Fazenda publicaram em
caráter provisório a média dos indjces que seriam usados
para distribuir o ICMS. correspondendo àqueles 25%. No
entanto, o procedimento não mais será esse e. sim, de acordo
com os índices consolidados naqueles dez parâmetros que
regem, hoje, a distribuição do ICMS no Estado de Minas
Gerais. Essa distribuição já foi mencionada aqui pelo Dr.
Paulo Portugal, Secretário do Governador Azeredo. O valor é
distribuído no segundo dia útil de cada semana, ou seja.
todas as terças-feiras, em parcelas resultantes da aplicação
dos índices consolidados naquele produto, dos 25% que o
Estado. obrigatoriamente, deve colocar à disDosição dos



213t'
municípios.
A propósito disso, quero destacar oue o nosso Secretário de
Assuntos Municipais, José Militão, empenhou-se para Que 05
municípios auferissem os benefícios dessa fonte de receita.
do ICMS, já a partir de janeiro do próximo ano. Para isso, é
preciso ter um índice. Para que esse índice seja mais
completo, ele tem que se esforçar. Todos os Prefeitos dos
novos municípios devem ter recebido um telegrama da
Secretaria de Assuntos Municipais solicitando a entrega da
declaração á Secretaria da Fazenda, o que pode ser feito por
intermédio da nossa própria Secretaria de Assuntos
Municipais, que a repassaria à Secretaria da Fazenda. De
qualquer forma, os senhores devem ter recebido um telegrama
solicitando q ue até o dia 24/11/96 apresentem as declarações
dos contribuintes efetivamente radicados no novo município.
A Secretaria de Estado da Fazenda desconsiderará os valores
das declarações pertinentes aos contribuintes dos novos
municípios, daquele municipio de origem, e assim irá fixar o
indice relativamente ao ICMS, embora em caráter precário,
porque prevalecerá não apenas a média dos indices dos
exercícios anteriores, mas o indice resultante do movimento
econômico de 1995. Quanto mais os senhores se empenharem no
fornecimento dessas declarações, mais os senhores terão
benefícios do ICMS. Por Outro lado, alguns valores já estão
garantidos aos senhores, a partir do dia 7/1/97, terça-
feira, quando os senhores receberão a primeira parcela do
ICMS. O repasse dessa importância é feito pelo BEMGE,
independentemente da ordem de qualquer autoridade, até mesmo
da ordem do próprio Governador do Estado. De posse desses
índices, todas as terças-feiras o BEMGE creditará a parcela
resultante da aplicação do índice no volume da receita de
ICMS que o Estado coloca a disposição d05 municipios.
Agora vamos falar sobre outra receita transferida pelo
Estado, sobre a qual o Secretário de Estado de Segurança
Pública já discorreu, que é o emplacamento dos veiculos
existentes nos novos municípios. O valor da cobrança do
Imposto sobre Propriedade oe Veículos Automotores - 1PVA - é
partilhado, ficando 50% para o Estado e 50% para o
município, valor também transferido pelo BEMGE.
Fazendo um retrospecto relativo ao ICMS, os senhores podem
anotar o telefone da Secretaria de Assuntos Municipais,
é 261-5211, ramal 261. Quem atender poderá, a partir
terça-feira pela manhã, informar aos senhores o valor do
ICMS que será depositado. A Secretaria de Assuntos
Municipais se empenha nesse trabalho porque, apesar de esse
dinheiro ser repassado pelo BEMGE, este Banco, como qualquer
outro, tem muita pressa de mandar os avisos de cobrança, mas
os avisos de crédito nem sempre obedecem à mesma pressa.
Muitos dos municípios já instalados em Minas Gerais não
possuem agência do BEMGE, nem agência bancária de espécie
alguma, mas seria ideal q ue as tivessem.
Para que os senhores saibam Quanto foi creditado a cada um
na terça-feira, podem discar esse número de telefone e pedir
informações a respeito desse assunto.
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Agora, vou falar sobre a partilha de receitas federais aos
municípios. São três. Uma delas é o Fundo de Participação
dos Municípios, cuja fonte financeira é 22,5% do que a União
arrecada de IPI e de Imposto de Renda. Esses 22.5% são
distribuídos da seguinte forma: do valor global de 22.5%,
10% são destinados aos municípios capitais de Estado. Desse
total, 4% são distribuídos aos municípios que tenham mais de
156.216 habitantes e se enquadram no coeficiente de
participação de 4.0. o mais elevado.
O legislador entendeu que os municípios com a população de
156.216 habitantes têm responsabilidades equivalentes às de
algumas capitais de Estado. Portanto, recebem reserva
técnica e financeira que amplia bastante a sua participação
no Fundo de Participação dos Municípios. Em Minas Gerais. 10
municípios estão incluídos no coeficiente 4.0. Os 86%
restantes são distribuídos a todos os municípios, segundo os
seus coeficientes.
Esses coeficientes se iniciam em 0.6 e vão até 3.8 e
obedecem a uma seqüência numérica, cuja razão ou cujo
intervalo é 0.2. Cada 0.2 corresponde, no momento, a 3.396
habitantes. Então, todo município que tiver três vezes
3.396, ou seja, 10.188 habitantes, estará inserido no
coeficiente 0.6.
Nessa gama de 97 novos municípios, apenas três não farão
parte do coeficiente 0.6 e sim do coeficiente 0.8. Um é o
Município de Novo Oriente, que se emancipou de Teófilo
Otõni. Outro é da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
São Joaquim de Bicas, que se originou do Município de
Igarapé. Não me recordo do nome do outro município, mas sei
que se originou do Município de Malacacheta, no Vale do
Mucuri
Para completar, vamos falar sobre mais dois tributos
repassados pela União. Equivalem a 50% do que a União
arrecada a titulo de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR. Esses valores são distribuídos a partir da
entrega da declaração do Imposto de Renda. A cédula G do
Imposto de Renda define a obrigação de contribuir para o
ITR.
Esses levantamentos são feitos pelo INCRA e repassados aos
municípios pelo Banco do Brasil, o único repassador de
verbas federais para os municípios.
Outro tipo de participação em receita da União é a
participação no Imposto sobre Operações Financeiras - IOF.
Juntamente com esse total, os municípios ainda recebem do
Fundo de Participação dos Municípios uma parcela, quando for
o caso, quando for devida, referente ao IOF que incide sobre
a venda do ouro como ativo financeiro, como um instrumento
cambial. Exclusivamente nessas duas hipóteses. Assim, o
município cujos cidadãos adquiriram ouro na bolsa de mercado
do futuro, recebe essa parcela juntamente e nas mesmas datas
do FPM.
E quais são as datas em que o FPM é distribuído? Essas
parcelas são decendiais, a partir do dia 10 de cada mês.
Então, no dia 10 é creditada uma parcela; no dia 20, outra;
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e, no dia 30. mais uma: ou nos dias úteis subseqüentes a
esses.
Esses valores são repassados exclusivamente pelo Banco do
Brasil. E óbvio que a grande maioria dos municípios, no País
inteiro, não dispõe de uma agência desse Banco. Sendo assim,
o valor é enviado para a agência do Banco do Brasil mais
próxima do município, e, em todos os dias 10, 20 e 30, esse
valor estará creditado na conta.
Agora, se os senhores me perguntarem quanto os novos
municípios auferirão em 1997, eu direi que o valor deve se
situar em torno de R$1.030.000,00. O ICMS depende do
estabelecimento desses índices, mas a Secretaria de Assuntos
Municipais já encaminhou ao Governador do Estado, e este já
deve estar ultimando os demais, para que sigam para a
Assembléia Legislativa, ainda neste mês. Tal' . :. logo depois
do dia 15. porque neste mês existe o segundo turno das
eleições em Belo Horizonte.
Há uma coisa aue gostaria de dizer aos senhores: quanto
aos valores do Fundo de Participação, independentemente de
ordem de qualquer autoriaade, o Banco do Brasil fará o
crédito segundo os coeficientes. Agora, não queiram os Srs.
Prefeitos desses novos municípios assumirem ou deixarem, se
tiverem, parcelamentos de débitos. Aliás, essa hipótese já
está descartada pelo seguinte: já foi dito aqui que o acesso
ao serviço público, de acordo com a Constituição Federal, só
se processa através de concurso público em geral. Assim, o
servidor público estará desvinculado do INSS e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.
Agora, vejam o seguinte: o Outro tributo, o PASEP, é

obrigatório. Quando os senhores receberem o aviso de crédito
das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios, aquele
1% do PASEP já virá descontado. Então, os senhores receberão
um crédito referente ao direito da receita proveniente dessa
transferência, tendo já descontado o PASEP. Assim, terão uma
receita e uma despesa no mesmo aviso. Agora, é importante
que esse valor, transferido a titulo de receita do Fundo,
seja contabilizado em sua integra: ele entra como receita, e
o PASEP, como despesa.
Aqueles que, eventualmente. dentre os senhores, são
contadores já connecem essa situação e já sabem que o
procedimento é esse. Aliás. muitos dos Prefeitos aqui
presentes já foram Prefeitos, anteriormente, até nesta
Legislatura que se está encerrando, e se exoneraram do cargo
para serem Prefeitos dos novos municípios desmembrados.
Agradeço á Presidência pela lembrança porque. quando a
gente começa a falar, se esquece do tempo. Mas, de qualquer
forma, as fontes desses recursos estão ai. colocadas para os
senhores.
Outro tema que me foi colocado é a elaboração da proposta
orçamentária. Distribuímos uma apostila contendo normas
gerais instituídas Dela Lei ng 4.320 de 1964. que, embora
seja uma lei já com 32 anos de editada. é absolutamente
atual e deve ser respeitada em todos os seus parâmetros. Com
relação ao orçamento, a Lei ng 4.320 é indispensável ao



216

setor de contabilidade dos municípios. Os senhores podem
requerer o modelo dessa lei e o número de sua última edição
- deve ser 25a ou 26a - ao IBAM. Se os senhores não tiverem
seu endereço no Rio de Janeiro, podem nos consultar que
forneceremos, para que peçam uma cópia com pagamento pelo
reembolso postal.
Nessa proposta de elaboração da lei orçamentária, existe
uma errata. Ao receberem esse documento, os senhores notarão
que essa errata não foi distribuída porque não havia cópias
suficientes para isso. Mas, no mesmo local onde apanharam
esses documentos, poderão pedir uma cópia da errata: na
recepção da Assembléia Legislativa.
Encerrando esta exposição, permito-me discordar do que
consta no art. 25 da Lei Complementar ng 37, quando ela
define que o município não terá orçamento para 1997. O
orçamento, como Outros documentos públicos, tem que guardar
a anterioridade da lei. Mas, penso que deixar de cumprir
esse dispositivo constitucional e passar o ano inteiro sem
orçamento é quase inconcebível. O poder público não pode
prescindir de seu orçamento. Foi colocado aqui, pelo
brilhante Dr. José Maria Dias, referindo-se a esse
dispositivo que consta na Lei Complementar flQ 37, que o
município fará frente a suas despesas através de créditos
especiais abertos no transcorrer do exercido. Essa lei
justifica a ausência do orçamento para 1997 dizendo que
seria pedido á Câmara a abertura de créditos especiais.
mensalmente, para cobrir suas ces pesas. Nós, da Secretaria
de Assuntos Municipais, entendemos que, a infringir, que
seja infringida essa. Os Prefeitos dos novos municípios
devem elaborar a sua proposta orçamentária e deixar pronto o
projeto de lei para, na primeira sessão da Câmara de
Vereadores, em janeiro de 1997, apresentá-la, pedindo
urgência urgentissima na sua aprovação.
Com relação á elaboração da proposta orçamentária,
distribuímos um documento Que estabelece algumas regras, ou
seja, a codificação das receitas e despesas municipais. Como
o tempo é Curto, não vou me reter muito nesse assunto, mas
quero Chamar a atenção dos senhores para um detalhe: a
Constituição da República, no seu art. 212. obriga os
municípios a destinarem 25% de sua receita de impostos e,
nesse contexto, incluem-se, também, as transferências de que
falamos, pois elas são decorrentes de impostos e, portanto,
inserem-se nessas obrigações. Sendo assim, do total da
receita, o município tem que aplicar, inicialmente, no
mínimo 25% no desenvolvimento e na manutenção do ensino.
Então, sugiro aos senhores que apliquem aqueles 25% na
função 8 - educação e cultura. Isso acontecerá até o próximo
ano, ou até 1998, pois a Lei Complementar ng 14 vai criar
uma norma diferente dessa. Muitas vezes, o município é
assistido pela rede estadual de educação, ficando difícil a
aplicação desses 25% nessa função, sobretudo no ensino
fundamental que comporta a faixa etária de 7 a 14 anos.
Porém, essa ê uma obrigação, e os municípios terão de
cumpri-Ia. Acredito que alguns dos senhores já se reuniram.
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ou se reunirão ainda, com o Tribunal de Contas do Estado,
para discutir essa obrigação de aplicação dos recursos.
Agradecendo a disponibilidade de tempo concedida pela
Presidência da Mesa, gostaria de dizer aos senhores que essa
lei vai dar um tratamento diferenciado a essa
obrigatoriedade contida no art. 212 da Constituição cia
República, ou seja. a partir cia aplicação dessa nova regra.
deverá ser levantado um custo/ano para cada aluno, sobretudo
no curso fundamental, e a obrigação de aplicação dOS
recursos na educação será na proporção do número de alunos
vezes o custo de cada aluno. Sendo assim, teremos uma feição
nova para essa aplicação, mas, até então, será oorigatõria a
aplicação dos 25%. Se houver qualquer dúvida, estaremos á
disposição de todos, com muito prazer, no telefone que foi
divulgado. Quando não quiserem se reportar a nós, reportem-
se às Associações Microrregionais de Municípios, onde
tomarão conhecimento da situação.
Com essas palavras, encerro a minha exposição, agradecendo

a paciência ce todos em me ouvir e, princi palmente, a Mesa
Diretora dos Trabalnos.
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Com a palavra

o Sr. Vítor Vieira dos Santos.
Palavras do Sr. Vítor Vieira cos Santos

Novos companheiros Prefeitos dos novos municípios mineiros,
bem-vindos a essa reunião. Queremos apenas apresentar a cara
do associativismo em Minas, que existe sob a forma de duas
entidades: Fundação Mineira de Municípios, que agrega,
individualmente, todos os municípios mineiros, tendo a
representação política desses municípios, e a FEMAM -
Fundação Mineira de Associações Microrregionais, aue foi
criada junto com as associações microrregionais, visando a
dar apoio e suporte ás administrações municipais.
A FEMAM está sediada, hoje, no edificio da Secretaria de
Assuntos Municipais, por gentil cessão feita pelo Sr.
Secretário José Militão. que entendeu a importância dessa
representação dos municípios, de estar na casa dos
municípios do Governo do Estado, que é a Secretaria de
Assuntos Municipais, na Rua Cláudio Manoel, com os telefones
261-5459 e 261-2649. Presido a associação até a eleição da
FEMAM, que se dará no congresso que está conjuntamente sendo
organizado pela MM, pela FEMAM e pelo Governo de Minas, para
os dias 24 a 26 de março. Vocês receberão o material alusivo
a esse encontro. aue será o encontro maior, com a eleição da
diretoria da FEMAM e da MM simultaneamente. cada uma com o
seu foro.
De qualquer forma, como no final está sendo colocado, as
associações são instrumentos importantes para cacia
Prefeitura, principalmente para as Prefeituras dos pequenos
municípios mineiros, a fim de que, coletivamente, tenham
acesso à assessoria, quer no campo contábil, de orçamento e
até de assistência jurídica; quer nos projetos de engenharia
- porque dificilmente vocês vão acessar, com facilidade, no
interior, técnicos que possam dar assistência naquilo que é
o básico e fundamental pa r a os municipios. Para construir
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uma casa, vocês vão acessar o técnico com facilidade, mas,
para fazer projetos adequados ae saneamento, de vias
públicas, de um plano diretor, de um projeto de loteamento,
já não vão conseguir técnicos com competência e em número
adequado para assistirem vocês. Então, através das
associações - mesmo daquelas que não tenham esses serviços
hoje, mas que poderão tê-los pela atuação de vocês, pela
demanda gerada pelos novos rnunicipios junto a essas
associações. E possivel que vocês consigam, a curto prazo,
organizando-se, ter acesso a tudo isso através das
associações microrregionais, que se relacionam. Tambêm, por
intermédio dos secretários executivos, poderão ter acesso a
todos os técnicos do Sistema Estadual de Apoio aos
Municípios, e poderão resolver essas demandas dos
municipios.
Acho que a FEMAM representa, junto ao Governo do Estado, o
trabalho de organização dos municipios, e, através dessa
organização, podemos trazer até ao Governo do Estado,
organizadamente, racionalmente, todos aqueles pleitos que
afligem os municípios na sua base, e dscutirmos isso,
através da Secretaria de Assuntos Municais. Usando a
organização e a capacidade de aglutinaçãc ca Secretaria de
Assuntos Municipais, acessamos toda a estrutura do Estado,
para dar suporte àqueles trabalhos. O Estado e a União ainda
detêm verbas importantes para o atendimento ao cidadão, e
essas verbas, para serem mais bem aplicadas terão o
atendimento ao cidadão feito por meio de ações na área de
educação, de saúde, de saneamento, de acessibilidade aos
núcleos urbanos. Onde o cidadão vive é que ele precisa de
atendimento. Daci por diante, essas ações têm de cada vez
mais serem feitas em estreita parceria entre Estado e
municipios. principalmente. E é por isso que é muito
importante que valorizemos a nossa organização
associativista e que discutamos, na base, a nossa demanda,
já trazendo os problemas com sugestões de caminho, para.
juntos com o Governo do Estado, resolvermos essas demandas
públicas em Minas. Com toda a certeza a Lei Robin Hood'.
aqui citada, foi fruto da coragem do Governador e do
Presidente da Assembléia. Deputado Agostinho Patrús, de
colocar essa matéria, que vinha se arrastando há muito
tempo.
E Minas, que estava ficando atrasada, de repente saiu com
um projeto que hoje é uma referência ao resolver, de uma
maneira impar, a regulamentação da distribuição dos 25% que
pode ser feita, não pelo VAF. A concentração da distribuição
de recursos em nivel municipal, apenas por fator económico,
que era o VAF, era uma tremenda injustiça social para o
cidadão de Minas. O Governo mineiro corrigiu isso e uma boa
parte se deve também às discussões terem-se iniciado no
nível das associações microrregionais. Esse foi um ponto de
apoio que o Governo teve para iniciar um projeto que achamos
memorável na história da definição de políticas públicas ou
das políticas de distribuição de recursos públicos em Minas.
Estamos à disposição de todos, o Secretário Executivo da
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FEMAM chama-se João Alberto e está no endereço da Secretaria
de Assuntos Municipais à disposição de todos.
Faço a recomendação de que procurem se integrar á

Associação e ser um elemento importante para vitalizar esse
Instrumento que pode, realmente, superar uma série de
dificuldades que vocês terão. Mas acho Que vocês têm toda
condição de trabalhar, daqui por diante, sendo uni exemplo de
administração pública, fazendo exatamente as contratações
que forem necessárias para o funcionamento das ações
públicas nos seus municípios. Não se atenham àquele limite
constitucional de 65%, não sei se ainda é, de despesa com
pessoal, incluídas as despesas com os agentes políticos. Se
vocês ousarem passar de 40%, vai ficar difícil fazer
qualquer coisa ou ter Qualquer recurso para investimento ou
para gerar as contrapartidas, para buscar financiamentos
para as obras públicas que vocês vão necessitar em seus
municípios. Tentem deixar o limite de 40%. E um conselho de
quem deixou e está entregando uma Prefeitura zerada. sem
nenhum compromisso, sem nenhuma divida e sem nenhum problema
maior na administração desses quatro anos. A inflação. aue
nos ajudava muito a corrigir os erros que cometíamos. já
acabou. Vocês vão pegar esse ônus. Não tentem se espelhar
nessas normas maiores, Que 5O os limites máximos, para
vocês não serem penalizados por ações de cortes de repasse
público. Procurem se ater a uma ação mais prática. No Que se
refere à educação, temos um problema muito sério de
remuneração dos nossos professores para termos o futuro, já
que não temos o presente, na mão, que é a qualidade da
educação. Em grande parte dos municípios, principalmente nos
menores, temos o transporte escolar como um fator decisivo
na formação do custo de aluno. Isso não acontece nem em Belo
Horizonte nem em Brasilia, onde muitas vezes tudo é
discutido em gabinetes, sem a nossa participação. E sem a
nossa participação, muitas vezes, por omissão nossa, não por
culpa de quem legislou.
Estamos em final de mandato, e alguma conquista que tivemos

foi em função dos poucos que valorizaram o associativismo em
Minas. Procurem, através do associativismo. elevar a sua voz
e a Sua participação naquilo que é discutido, principalmente
nesta Casa. Que se abre para a nossa presença e para nossa
participação. E preciso a nossa vontade de continuar
participando, e nisso queremos fazer uma menção especial de
agradecimento ao Presidente. Deputado Agostinho Patrús, por
essa abertura que sempre deu aos municípios nesta Casa.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Gostaríamos
de esclarecer que as perguntas destinadas à Secretaria de
Educação e à Secretaria de Segurança serão respondidas
posteriormente. A representante da Secretária de Educação
está com uma pessoa da família hospitalizada e teve de se
retirar por isso. O Secretário Santos Moreira também teve ae
se retirar. Eles pediram q ue as perguntas fossem endereçacas
a eles, pois serão respondidas posteriormente.
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Passo a palavra ao Deputado Jose Henrique, para o inicio
dos debates.

Debates
O Sr. Coordenador (Deputado José Henrique) - Está aberta a
fase dos debates. Gostaria de pedir aos senhores expositores
que sejam Sucintos pelo adiantado da hora.
Há 14 perguntas que versam sobre o mesmo tema dessa
primeira pergunta, feita pelo Prefeito Municipal de Córrego
Fundo, José Cândido de Morais, ao Dr. José Maria, que é a
seguinte: o novo município é obrigado a assumir os
servidores que lhe prestam serviço ou que lã residem? No
caso de resposta positiva, onde fica a autonomia do
município? Não se estaria desrespeitando também a exigência
de concurso público para o ingresso no serviço público? Com
a palavra, o Dr. José Maria.
O Sr. José Maria Dias - E interessante: falei tão pouco e
tive uma demanda tão intensa de perguntas. Já esperava por
isso. Tive oportunidade de ler sumariamente as questões
suscitadas, e elas estão relacionaoas intensamente com a
questão de pessoal. Essa primeira pergunta, na minha
opinião, responde a todas as outras.
A Lei ng 37 determina que, quando se está na fase de
criação do novo municipio, seja fornecida uma relação
discriminada dos servidores. Entre a criação do município e
o dia que efetivamente ele vai ser instalado, haverá uma
série de procedimentos relacionados com o pessoal, a
despeito de se ter uma comissão paritária que vai fazer
arranjos e acertos para que o município comece bem 1997.
Alguns faleceram, outros se aposentaram, alguns se
demitiram, outros pediram, na forma da legislação, licença
para o tratamento de interesses particulares. Outros ainda
estão doentes, e como ficam essas s i tuações? De mais a mais.
o município novo vai receber o encargo dessas pessoas que
não estão trabalhando? E. pior que isso, se houver
rivalidade entre o município de origem e o emancipado, pode
acontecer, por uma maldade perfeitamente compreensivel, ce o
Prefeito empurrar os servidores que ele não quer, que não
são de sua corrente política, que estão para se aposentar,
para o novo municipio, inundando a massa de seus servidores.
Vocês já pensaram nisso?
A mim me parece que essas questões, que são do dia-a-dia.
deverão ser respondidas por uma comissão. Pediria ao
Deputado José Militão, por cuem tenho o maior apreço, que
criasse uma comissão na sua Secretaria, para resolver esse
tipo cc problema. Eu, voluntariamente, prontifico-me, se
aceito, a participar dela para que possamos. tomando como
base essas questões suscitadas, oferecer respostas

objetivas, considerando esses aspectos.
Uma outra questão, e estamos falando em uma Casa
Legislativa, com a devida vênia, a mim me parece que não foi
dada ao art. 28 uma redação apropriada, pois ele diz que os
servidores municipais, constantes na relação que menciona.

em exercido no território que constituiu o novo municipio,
serão aproveitados. Essa palavra, perdoem-me, não está de
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acordo com o que diz a Constituição, porque ela não permite
forma de provimento derivado, principalmente, por
aproveitamento. O que a Constituição determina para se
constituir um quadro de pessoal no município, no Estado, na
União, é a realização de concurso público de provas ou de
provas e titulos. Não se pode falar em aproveitamento.
Outra parte que coloca em risco a validade desse
dispositivo é a seguinte: 'No caso de não optarem pela
permanência. ..." A palavra opção também não existe na
Constituição brasileira e tampouco em leis que lhe são
complementares, como o Estatuto do Servidor Público. Entendo
que o que pode ser feito, como outrora sugerimos, em termos
provisórios, é a assinatura de um convênio entre o município
Que acaba de ganhar sua emancipação e o municpio de origem,
valido por um prazo muito pe queno. 30 ou 60 dias, para
garantir a prestação do serviço por esses servidores no
município novo até que a sua Prefeitura possa realizar
concurso público para preencher seus cargos com um grupo d
servidores selecionados, prontos para cumprirem as
atividades de cidadania do município que acaba de nascer. A
outra hipótese seria utilizar esse dispositivo permissivo da
Constituição para que se possa fazer uma contratação
temporária, até que se faça o concurso público. A Lei flQ 37.
com as modificações do 39, não levantou essa possibilidade.
Mas ela também tem o seu lado perverso. Por quê? Hoje os
tribunais, os doutrinadores estão entendendo que, mesmo
quando se trata de uma contratação temporária, deve se fazer
o concurso de provas e provas e títulos. Com isso, devo ter
respondido às inquietações dos Srs. Prefeitos, que reputo
perfeitamente razoáveis. Peço permissão ao Sr. Secretário de
Assuntos Municipais para sugerir que um grupo seleto de
especialistas possa formular uma solução que será repassada
pela Secretaria, mediante uma circular, explicando como isso
pode ser possivel, porque estou certo de que essa
inquietação dos Srs. Prefeitos ê de todo procedente. Eles
poderão estar recebendo servidores que estão se aposentando,
principalmente ainda mais porque a Constituição permite
contagem recíproca de tempo de serviço para receber encargo
social de previdência. Assim o Prefeito não terá a mão-de-
obra de que necessita para começar sua administração. E a
sugestão que proponho para esta q uestão. Estou aguardando o
momento próprio para responder outras questões q ue me foram
formuladas. Quanto ao pessoal, salvo melhor juizo e com todo
respeito, é essa a minha opinião, que acabo de externar.
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai ler os nomes dos
participantes que fizeram a pergunta ao Sr. José Maria sobre
o assunto co servidor público.
Esperamos que ele tenha respondido à questão. Os que
fizeram perguntas: José Maria Dias. ce São Geraldo do
Baixio; William Medeiros de Oliveira, da Prefeitura de
Cantagalo; Antônio Rodrigues. de Tocos do Mogi: Epaminondas
e Oliveira Sena, de Genipapo de Minas: .Juari Duque, da
Prefeitura Municipal de Cantagalo: FábiO Lucas da Silva, da
Prefeitura Municipal de Pedra Bonita: Edson Curi . Prefeito
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de Rosário da Limeira; Custódio Soares Bittencourt, Prefeito
de Goiabeira; Flávio Luis Alves. Prefeito de Martim Soares;
Wílson Medeiros de Oliveira, Prefeito de Cantagalo: Antônio
Guilherme Nunes, Prefeito de União de Minas: Sebastião
Caetano. Prefeito de lJruana; Gumercindo José, Prefeito de
Josenõpolis; João Alves Passos, Prefeito de São José da
Barra; Maria Helena Zaidan Lamini, da Prefeitura Municipal
de Goianâ.
A segunda pergunta está dirigida ao Secretário Deputado
José Militão. Quem pergunta é Sebastião Caetano. da cidade
de Uruana: "Como o Estado poderá ajudar o municipio que tem
todas as suas escolas municipais?"
O Secretário José Militão - Entendemos que o Estado, daqui
para a frente, vai ter q ue se organizar em termos de
educação naqueles municipios onde ainda não existe o 2g grau
e fazer a partilha dos alunos: uma percentagem naturalmente
tem que ficar para o município e uma parte tem aue ficar
para o Estado. Essas mudanças ocorrerão durante o ano de
1997. Vamos conviver, ainda no ano que vem, provisoriamente,
com essa situação atual. A Secretaria da Ed ucação vai se
preparar, então, para que, a partir de 1998, o Estado comece
a se instalar naqueles municípios Que já tenham demanda de
2Q grau. Mesmo porque, até então, não tendo escolas
estaduais, o município vai ter que verificar a
disponibilidade de professores, prédios escolares, número de
alunos existentes, enfim, temos que imaginar que o ano de
1997 vai ser um ano de levantamento para a execução em 1998.
O Sr. Coordenador - Pergunta de José Antônio Delgado,

Prefeito de Oratórios, dirigida ao Secretário José Militão:
"Qual será a ajuda do Estado para aquisição de móveis,
máquinas para funcionamento e instalação do novo município?"
O Secretário José Militão - Eu diria q _e não haverá ajuda
nesse sentido. Quando da elaboração da lei Que emancipou OS
novos municípios, o Governador havia dito aos Deputados
Estaduais e ao Presidente da Assembléia Legislativa da
impossibilidade de o Estado ajudar a fazer a instalação -
vamos dizer. física - desses novos municipios, porque, de
Outra parte, o Governador, como eu já disse, vai encaminhar
á Assembléia, a partir da semana que vem, um projeto de lei
permitindo que os novos municípios recebam também os
beneficios da Lei Hobin Hood, como já foi dito pelo Dr.
Portugal. E a Secretaria da Fazenda também já fez publicar
uma resolução, que já foi mencionada pelo Prof. Armando,
para que os novos municípios já possam usufruir,
provisoriamente, em 1997, daquelas movimentações econômicas
que aconteceram em seus territórios em 1995. E uma situação
não permitida pela Lei Complementar ng 63, mas foi o caminho
que encontramos para já permitir aos municípios ter acesso
ao VAF.
A recomendação oue fazemos aos novos Prefeitos, que é
aquela Que fez nosso companheiro Vitor Vieira dos Santos.
Presidente da FENAM. é pé no freio, muito pé no freio, não
façam despesas com pessoal que excedam a 30%. O Dr. Vitor
Vieira faiou em 40%, estou dizendo que a remuneração de
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pessoal dos novos municípios não deve exceder a 30%,
incluindo Prefeitos e Vereadores, os agentes políticos.
Observamos que aqueles municípios que foram instalados em
1992 progrediram, e muito, deram um salto violento, se
compararmos a situação de município a uma situação de
distrito. Mas verificamos, também, que aqueles municípios
que fizeram gastos excessivos com pessoal não avançaram
tanto nas questões sociais. Cito, por exemplo, o Município
de Entre-Folhas, na região do Leste de Minas, próximo a
Caratinga, que hoje tem todas as suas ruas pavimentadas, tem
100% do serviço de água, esgoto, iluminação pública,
atendimento à saúde e à rede escolar. Cito o Município ae
Mamonas. no Norte de Minas; Mun i cíp

i
o de Senador Amara], no

Sul de Minas; o Município de Carneirinho. no Triângulo
Mineiro, enfim, já citei municípios de todas as regiões do
Estado. Portanto, não ha distinção entre municípios de
regiões mais ricas e mais pobres, e aquele Prefeito que
levou a coisa com o pé no freio, em nível de pessoal, fez
uma excelente administração. O Estado, evidentemente, com
programas como o Luz de Minas, o Médico da Família e o da
qualidade na educação: com o programa de água da COPASA-MG,
o programa de telefonia, em parceria com a TELEMIG, vai
chegar a todos os novos municípios de Minas Gerais. Mas se o
municipio gastar excessivamente com pessoal, ele não terá
Cinheir'o para fazer a contrapartida que o Estado vai exigir
para os p rog-'amas que existirão a partir ce 1997.
O Sr. Coordenador - Pergunta de José Pedro Alves, Prefeito
de Sarzedo, cirigida ao Secretário José Henrique Portugal
"Explique o projeto de lei do Governador para que novos
municípios recebam, a partir de janeiro, o ICMS. Pode haver
atraso no repasse, tanto de ICMS como de FPM?"
A segunda pergunta é do Sr. Jarbas Vieira, da Prefeitura
Municipal de Sarzedo, dirigida ao Secretário José Henrique
Portugal: "Como fica o critério da bianual idade para o
recebimento do ICMS. se '" municípios foram criados no final
de 1995?"
O Sr. José Henrique Portugal - A lei que está sendo
proposta, e que ainda não foi encaminhada à Assembléia,
tenta ser a mais justa possivel , na medida em que, das
variáveis ca lei, a área será proporcional á área do novo
municipio. Quem perde O municipio-mãe. Temos, por exemplo,
a cidade de Verdelándia. oue :articipava de quatro
municipios. Então, ela irá abranger ..-r pedaço de caoa um POS
municípios-mães. No caso da população, que são dois
critérios - mas não há nenhum municipio populoso aqui -,
será o critério tia população do município desmembrado. Está
sendo feito um censo, e existe um trabalho muito eficiente
da Fundação João Pinheiro, junto com o IBGE, nesse sentido.
O critério da educação será em função da população.
Imaginamos que as crianças estejam divididas
proporcionalmente.
A Questão da área agrícola será em função da área ao novo
município. Se o municipio-mãe tinha uma certa participação
na agricultura, ele passa a ter a mesma. No caso do meio
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ambiente, está previsto que, se existia, no município recém-
criado, alguma iniciativa relativa ao lixo, ao esgoto, à
preservação contra impacto florestal, à área do meio
ambiente, enfim, isso passa para o município novo. Caso
contrário, fica no municipio-mãe.
Quanto à questão do patrimônio histórico, se. por exemplo.
um determinado município tinha . em sua área, uma igreja
preservada, ele vai receber relativamente a essa
preservação. Já na cota mínima, haverá uma queda para todos,
porque a lei é muito clara ao dizer que se trata de um
valor, de um percentual dividido igualmente entre todos os
municípios. Esses são os critérios previstos na nova lei,
que será discutida nesta Assembléia.
Com relação ao problema do atraso, quero dizer que não
existe atraso, porque se trata de uma prescrição
constitucional. Toda terça-feira, a Secretaria da Fazenda
apura, em regime de caixa, o dinheiro que entrou na última
semana, creditando-o na conta da Prefeitura, no BEMGE.
O FPM obedece às mesmas regras, mas quem faz o depósito é O
Tesouro Federal, e ele é proporcional à população de cada
município. NOSSO pessoal já se encontra em contato com a
Secretaria do Tesouro para que, no caso de Minas Gerais, não
haja atraso e cada município receba a sua quota-parte em
relação à sua população.
Com relação à outra questão, à pergunta sobre como fica o
critério da bianualidade para o recebimento do ICMS no caso
dos municípios que foram criados no final de 1995, tenho a
dizer que o critério geral que temos usado e que acredito
ser o mais justo é o de sempre estarmos dividindo alguma
coisa do municlpio-mãe. A única situação em que isso não foi
respeitado é a da quota minima, porque ela tem outra
orientação, outra doutrina. Na cota minima, cada município
tem aquilo que o Governador chama de bandeirada', um valor
mínimo, da ordem de R$7.000.00 ou R$8.000,00 por mês, para
que pague suas despesas de água, luz, telefone e correio e o
salário do Prefeito e de seus trabalhadores. Já que estamos
falando dessa questão, e alguém falou em 40%, o Militão
falou em 30% e baixo para 20%. Estou falando em nome do
Governador, que está se expondo com muita coragem, nesta
questão do programa de desligamento voluntário. E aduela
velha conversa de mineiro: E melhor ficar vermelho hoje do
que amarelo quando vocês tiverem que prestar contas e não
houver dinheiro para as obras de que a cidade precisa'. Ai
vem o problema da não-obtenção de votos no caso de passar a
tese da reeleição ae Prefeitos. E administrar como se cada
um fosse administrar o seu próprio negócio, a sua fazenda, a
sua casa de comércio, a sua empresa. Relativamente ao
dinheiro do ICMS, tenho certeza de que esse projeto terá o
mesmo sucesso obtido no ano passado e, para tanto, os
Deputados estão empenhadissimos para que os senhores
disponham desse recurso, principalmente com essa nova lei.
Mas a advertência que faço é que gastemos com o social
educação, saúde, asfalto, urbanização, pois, aessa forma.
colheremos bons resultados.
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O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Divaldo Soares,
Prefeito Municipal de Fransciscôpolis, dirigida ao Ten.-Cel.
Isaac de Oliveira Sousa, representante cio Comando-Geral da
PMMG: "E legal dar sustentação à Policia Militar no que diz
respeito à receita' Como ficaremos, se é uma exigência da
classe na nossa região para manter o policiamento em
destacamento?"
O Ten.-Cel. Isaac de Oliveira - Partimos do principio de

que segurança oúolica. segundo o texto constitucional, é
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Esse
Estado está no nivel federal, estadual e municipal. Diríamos
que, hoje, a realidade de Minas Gerais exige uma
participação considerável dos municipios para apoiar o
policiamento comunitário, por intermédio de parcerias,
através de convênios que são firmados segundo os
dispositivos legais vigentes, inclusive com o respaldo cio
Tribunal de Contas da União.
São essas a nossas considerações em torno dessa questão.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Sebastião Caetano, de
Coroama de Minas, dirigida à Ora. Maria Coeli: 'Algumas
Câmaras de municípios remanescentes votaram ou estão votando
os salários dos municípios emancipados. Isso é indevido,
fica invãl iCo'

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Ao que me parece,
pergunta coloca em cheque a questão dos subsídios e não a..
remuneração de servidores. Em relação a este último, não ha
o que discutir, porque é absolutamente inviável esse
procedimento. Permanece a dúvida com relação à fixação dos
subsidios dos agentes políticos. Sustentamos a possibilidade
de que cada município novo estabeleça esses subsidios de uma
forma justificada, até porque pode vir a ser questionado
depois, mas fazendo um atendimento rigoroso dos limites dos
subsídios dos municipios remanescentes e. além desses, os
limites que devem ser aplicados. Sustentamos que, se a
fixação se cer pelo municipio de origem, possivelmente vamos
entrar em confronto com os limites de despesas, que só vão
ser apurados pelos próprios municípios novos. Se

p
aramos as

duas coisas: a questão de votação de remuneração no
município de origem e. no Outro caso, temos que ressaltar
que, pelo que tivemos noticias, o próprio Tribunal de Contas
entende que devem ser fixados os subsídios dos agentes
políticos, pelos municipios de origem. Queremos acreditar
que é uma posição que pode conciliar essas exigências
constitucionais á fixação no novo município. para reduzir o
valor que está fixado no município remanescente.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Silvio Silveira Martins
JCinior, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Monte
Verde, dirigida ao Dr. Armando. Juntamente com ela, tem mais
duas perguntas. "Pode cobrar IPTU de propriedades
construídas em terrenos de Igrejas, pela qual já é pago uma
taxa anual à Igreja, tipo afloramento?"
Pergunta de José Amâncio. Vice-Prefeito de Tocos do MOji:
"Posso cobrar o IPTU não pago ao município-mãe, de onde foi
desmemorado o nosso município?" A terceira pergunta é
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dirigida ao Dr. Armando: 'A quem será pago o IPTU atrasado,
ao município emancipado ou ao municipio-mãe? Alguma divida
será repassada ao município recém-emancipado, como dividas
de convênio, etc. 'Com a palavra, o Dr. Armando.
O Sr. Armando Laboissi 're - Com relação à primeira
pergunta, segundo o art. 150 da Constituição Federal, que
cuida do limite do poder de tributar, há isenção de tributos
de qualquer natureza sobre terrenos da Igreja. Portanto, não
se pode tributar terrenos de igrejas. Quanto à segunda
pergunta. 'a priori' entendo que dividas atrasadas pertencem
ao município de origem, ou seja, aquele que tributou tem o
direito de receber, e não o novo município, ainda que esse
novo contribuinte pertença ao novo município.
A garantia de cobrança futura dos débitos em atraso é

garantida pela divida ativa. Esta é que resguarda ao poder
público o direito de exigi-la. O município que inscreveu o
débito é aquele que também tem o direito de recebê-lo.
O Sr. Coordenador - A coordenadoria gostaria de informar

aos participantes que nos restam mais 10 minutos. A próxima
pergunta é do Sr. Narciso Teixeira Neto, Prefeito do
Município de Cuparaque. e é dirigida ao Or. José Maria:
"Gostaria que fosse explanado de maneira mais ampla a
questão do crédito especial para o ano de 1997". A segunda
pergunta é do Sr. Antônio Nazaré, da Prefeitura Municipal de
Cabeceira Grande, e é dirigida ao Or. José Maria. A pergunta
é a seguinte: "Se o Prefeito vai governar através de
créditos especiais, se todas as receitas e todas as despesas
serão contabilizadas como extraorçamentárias, ainda mais que
• Sr. Armando Laboissi 're afirma que o município tem de ter
• seu orçamento já em 1997. Ficamos em dúvida sobre se é
necessário ou não o orçamento de 1997'. Com a palavra, o Dr.
José Maria.
O Sr. José Maria Dias - Trata-se de uma questão relevante,
e sobre ela gostaria de fazer a proposição que fiz
relativamente com referência à questão de pessoal, porque
ela merece um estudo acurado. O Prof. Laboissi re sabe muito
bem, porque freqüentamos as mesmas dependências de altos
estudos de administração municipal. Temos à cabeceira a Lei
ng 4.320, de cuja elaboração, por sinal, participei e, mais
que isso, dos comentários a respeito. Tenho a convicção e,
logo que tomei conhecimento da Lei ng 37, vi Que surgiria
esse tipo de questão, porque o crédito adicional, na sua
modalidade especial e extraordinária, está ligado à pré-
existência de um orçamento. Existe um brocardo jurídico que
diz o seguinte: "0 acessório segue o principal". Somente
podemos falar de juros quando há divida, e de salário quando
há emprego. De Certa maneira, houve uma ruptura técnica ao
ser redigido o dispositivo do art. 25. que, ao invés de
propor que se fizesse um orçamento-tampão ou extemporãneo
para o ano de 1997, a lei, no art. 25, determinou que no
primeiro exercicio financeiro, até que entre em vigor a lei
orçamentária do exercicio subseqüente, isto é, o exercício
de 1998, o novo município fará face ás suas despesas
mediante créditos especiais, que estarão sendo



227 w

contabilizados como despesa e receita orçamentárias,
servindo-se, para tanto, do apoio do art. 166 da
Constituição, que predomina sobre isso. A Lei nQ 4.320,
embora seja o estatuto orgânico do orçamento público
brasileiro, Que vigora para a União, para o Estado, para o
Distrito Federal e para os municípios, nesse ponto apresenta
essa questão claudicante. Insisti em dizer que o próprio
Governo da União trabalhou durante o ano de 1996 sem o
orçamento votado previamente, o que já constitui uma
exceção, significando um fato consumado.
Nós, brasileiros, com essa característica genuína de darmos
jeito para tudo, conseguimos fazer maravilhas, inclusive
essa em que o acessório é mais importante do que o
principal, assim corno existe a maravilha do cheque pré-
datado, que deixa de ser uma ordem de pagamento à vista para
se tornar uma ordem de pagamento a prazo.
Sou de opinião que, para deixarmos essa matéria bem clara,
para que haja um encontro objetivo, com uma concernéricia de
idéias, na reunião por mim sugerida, enquanto esperamos a
instalação oficial dos municipios. a secretaria possa
trabalhar, diante dessas inquietações e dessas perguntas que
foram formuladas, com uma orientação imedata, inclusive, se
for o caso, consultando instâncias maiores, seja no Governo
Federal, seja no Tribunal de Contas do Estado, para que os
senhores tenham isso como uma coisa garantida. Até o
presente momento, limito-me a ler o que está no art. 25. que
estabelece que no primeiro exercício financeiro, até que
entre em vigor a lei orçamentária do exercício subsequente,
o Prefeito do novo município legislará, evidentemente,
pedindo à Câmara que aprove créditos especiais. Não existe
outra saída.
Obrigado. Tenho a i m

p
ressão de Que as duas perguntas

formuladas foram respondidas através dessa resposta. Uma
explanação mais expansiva a respeito disso poderia ser
oferecida num prazo relativamente rápido - porque temos
menos de 30 dias úteis para a instalação dos novos
municípios -, através de uma circular aos novos Prefeitos.
oferecendo essas posições e agregando entendimentos do
oróDrio Tribunal oe Contas.
Gostaria øe dizer aos Prefeitos que existe uma questão
extremamente delicada. Os senhores sabem que os Prefeitos
dos municipios de origem estarão fazendo, agora, suas
prestações de contas. Prestem bastante atenção nessas
prestações de contas, porque, provavelmente, haverá
exportação de despesas para o novo município.
O Sr. Coordenador - Tenho em mãos duas perguntas dirigidas
à Dra. Maria Coeli Simões Pires. A primeira pergunta é
formulada Dela Prefeitura de Olhos d'Água: "Quem dá posse à
Câmara do novo municipio' E a comissão paritária ou o uiz
Eleitoral?"
A segunda pergunta foi formulada pelo Sr. Silvio Silveira
Martins Júnior, da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do
Monte Verde, também relativa à posse dos Vereadores: "Quem
faz a abertura do livro? Antes ou após a posse da nova
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Câmara pelo Vereador mais velho? O livro de ata é rubricado
por quem? Pelo Juiz Eleitoral?"
A Sra. Maria CoeH Simões Pires - Essa questão da posse já
foi, de algum modo, abordada pelo Prof. José Maria, e a
minha posição se identifica com a dele. pois entendemos que
a posse deve ser Cada pela própria Câmara. Uma sugestãoé
que, por meio do seu Vereador mais idoso, a Câmara dê a
posse aos demais. E é essa Câmara, empossada, que vai
empossar o Prefeito. Até discutíamos sobre a presença do
Juiz de Direito, mas, na verdade, o convite ao Juiz de
Direito é muito mais uma deferência, porque o ato vai se
formalizar adequadamente pelos próprios recursos da Câmara.
Seria mais uma elegância com o Juiz Eleitoral, porque não é
um ato eleitoral, mas um ato administrativo de posse. A
competência da Justiça Eleitoral já terá cessado nesse
instante. E as formalizações são feitas por aqueles que
estiverem investidos naquele momento. Se o critério for o do
Vereador mais idoso, que é um critério mais imparcial, uma
vez que qualquer Outro critério pode induzir o processo de
eleição para Presidente da Câmara, será essa a pessoa
responsável pelos termos de abertura, juntamente com um
secretário "ad hoc'.
O Sr. Coordenador - As outras perguntas dirigidas â Dra.

Maria Coeli versam sobre a comissão paritária. Foram feitas
pelos Srs. Vereador Paulo de Tarso Lemos, do Município de
Cuparaque; Divaldo Soares dos Santos, Prefeito de
Franciscópolis; Aureotano Miranda, Prefeito de Indaiabira;
José Geraldo, que deixou de citar a cidade; e pelo Sr.
Silvio Silveira Martins Júnior, da Prefeitura de Santa
Bárbara do Monte Verde. "Qual é a função e a missão da
comissão paritária desde a sua criação até lQ/ 1 /97, uma vez
que ela não funcionou em meu município e, talvez, nem nos
outros da minha região.
A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Na verdade, a lei cria um
mecanismo de transição. A comissão paritária tem exatamente
o objetivo de fazer o acompanhamento da gestão do município
remanescente naquilo que tem pertinência com o interesse do
município novo. Uma comissão paritária que estiver
acompanhando esse processo vai estar atenta, por exemplo, às
prestações de contas, às legislações que têm tramitação no
município de origem, porque toda a legislação que estiver em
vigor à data da instalação será a que imediatamente terá
aplicação no município novo. A comissão paritária tem um
objetivo, que é fazer a transição entre essas
administrações. Ela não pode substituir o poder formal do
Prefeito do município remanescente, aue é a autoridade
constituída da Câmara do município de origem, porque são, na
verdade, as autoridades constituidas e às quais o município
está formalmente vinculado.
Em relação ás dividas, ê muito importante que a Comissão
Paritária acompanhe esse processo, porque se o endividamento
feito após a criação tem um destino especifico para obras ou
serviços para o município novo. Com certeza, isso será
objeto de uma discussão. inclusive de indenização pelo
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aberto à discussão e ao encaminhamento das questões
relacionadas ás comunidades que acabam de se emancipar.
Temos a certeza de que, nessa corajosa e edificante jornada
cívica, estarão dando uma contribuição inestimável para o
engrandecimento de Minas.
Concluindo esta fase, a Coordenação retorna a direção dos
trabalhos ao Presidente desta Casa. Deputado Agostinho
Pat rús
O Sr. Presidente - A Presidência, antes de encerrar a
reunião, passará a palavra ao Secretário ce Assuntos
Municipais, José Militão, que representa o Governador, para
que ele possa responder á proposta formulada pelo Dr. José
Maria.

Palavras do Deputado José Militão
Acato a proposta do Dr. José Maria Dias. Já conversei com o
Presidente Agostinho Patrús, para fazermos uma parceria.
ainda nesta semana, e formarmos uma equipe com o pessoal da
SEAM e da Assembléia Legislativa, para que possamos dirimir
as dúvidas aqui levantadas. Essa comissão poderia ser
instalada talvez amanhã, para que nós, então, a partir do
final cia semana que vem, possamos ter um documento para
distribuir.
Finalizando. Sr. Presidente, gostaria de agradecer a V.
Exa. pela sessão e pela efetiva colaboração que foi dada
pela Assembléia Legislativa, na elaboração deste seminário.
Gostaria de agradecer ao Ten.-Cel. Comandante- Geral da
PMMG; ao Prof. José Maria Dias: à   Coeli. Em nome do
Prof. Armando, gostaria de agradecer á equipe da SEAM, que
elaborou esse trabalho e ajudou a preparar este seminário;
ao Deputado José Henrique, nosso fervoroso municipalista: e.
também, ao nosso José Henrique Portugal, um homem q ue tem
lutado tenazmente junto ao Governador do Estado, para que as
receitas do nosso Estado sejam cada vez mais divididas em
favor dos menos favorecidos.
Ainda desejamos, em nomedo Sr. Governador, muito sucesso
na gestão que se iniciará no dia lg de janeiro. O Sr.
Governador, quando permitiu que o Estado ce Minas Gerais.
através das leis aprovadas pela Assembléia Legislativa.
fosse redividido em mais municípios, acreditava - como
acredita até hoje - que, juntos, redistribuindo melhor a
renda entre o Estado e os municipios, poderiamos desenvolver
melhor o bem-estar do povo mineiro e melhorar a nossa
qualidade de vida.
Muito obrigado cela presença de cada um dos senhores. Muito

obrigado, Sr. r'esidente.
O Sr. Presidente - Em nome cia Assembléia, esta Presidência

aceita a proposta do Deputado José Militão, para constituir
uma comissão conjunta para análise dessas questões jurídicas
sugeridas pelo Dr. José Maria Dias.
Quanto ás demais perguntas formuladas, em função do tempo,
não temos condições cie estenaer mais a nossa reunião, uma
vez que esta é uma reunião ordinaria cia Assembléia
Legislativa, que foi transformada para este evento. Mas
assumimos o compromisso, em nome dos palestrantes, dos
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expositores e dos Secretários aqui presentes, de que elas
serão respondidas por escrito e enviadas àqueles que as
formularam.
Essas perguntas serão dirigidas a quem foram feitas, para

que a elas possam responder.

ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto. Paulo Piau
e Antônio Genaro substituindo, os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Djalma Diniz e Glycon Terra
Pinto, por indicação das Lideranças do PFL e do PPB),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente.
o Deputado Anderson Acauto assume a Presidência e,
verificando a existência de número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo Piau que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. Participa
dos trabalhos da Comissão o Deputado Gilmar Machado. A
seguir. a Presidência esclarece que se encontra sobre a mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado em que solicita
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, com intuito de realizar audiência
pública com representantes de órgãos públicos, para debater
o problema da segurança pública no Estado e o do orçamento
de 1997. O Presidente coloca em votação o requerimento. Para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado expõe as
razões pelas quais requereu a reunião conjunta e, em
seguida, nomeia as autoridades oue devem ser convidadas a
participar. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
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. 7 de novembro de 1996.
Djalma Diniz. Presidente - Glycon Terra Pinto - Antônio

Roberto.
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ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 11 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência cia Deputada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Maria José Haueisen - Ermarto Batista - Aitor Vilela -

Clêuber Carneiro - Dinis Pincieiro - Djalma Diniz	José
Bonifácio - José Henrique - Kemil Kumaira -	éricies
F erre i ra - Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum'
A Sra. Presidente (Deputada Maria .José Haueisen) - As

20ri15min, a lista de comparecimento não registra a
existência de número regimental. A Presidência deixa ce
abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a especial de amanhã, dia 12. às 9 horas, e
para a extraordinária, também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como 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. L

ATA DA Sga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna,
Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da supracitaca
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. NOS termos do art. 122.
IV. do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento
por esta Comissão cias seguintes proposições: Projetos ce Lei
ngs 998 e 1.000 a 1.006/96. Passa-se á fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário cia Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 971/96, na forma do
Substitutivo ng 1 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo), e
979/96 (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, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres Gue concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei rigs
237/95. 974, 975 e 976/96. este com a Emenda np 1: 980 e
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981/96, este com a Emenda ng 1; 982, 983, 984, 986 e 992/96
(relator: Deputado Anivaldo Coelho, ao Qual foram
redistribuidos). 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, 12 de novembro de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Simão

Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 957/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

em epigrafe visa dar a denominação de Coronel Azarias José
Lemos à rodovia que liga os Municípios de Passos e Fortaleza
de Minas.
Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a', do Regimento Interno, após cumprida a diligência
solicitada pelo relator da matéria._

A Lei ng 5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei no 7.621,
de 13/12/79, determina que a denominação de próprios
públicos recaia sobre nome de pessoas falecidas que se
tenham destacado por relevantes serviços prestados à
coletividade. Estabelece ainda que, no mesmo município, não
poderá haver mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público com igual denominação.
Constatamos, ao analisar a matéria, nada haver que possa
impedir a sua tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
957/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 990/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Instituto
Presbiteriano de Serviço Social, Educação, Cultura e
Pesquisa, com sede no Município de Governador Valadares.
Publicado em 19/10/96, 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
Tendo em vista a documentação apresentada, verifica-se que

a referida instituição preenche os requisitos constantes na
Lei no 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de
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utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
990/96.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 996/96
Comissão de Constituição e justiça

Relatório
De autoria cc Deputado Geraco Rezende. o Projeto ce Lei n

996/96 institui campanha de captação e redistribuiçào de
medicamentos às pessoas portadoras do virus da AIOS.
Publicada em 25/10/96. a matéria foi distribuída às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195. c/c o art. 103. do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos

aspectos jurídico-constitucionais do projeto, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir campanha de captação
e redistribuição de medicamentos às pessoas portadoras do
vírus da AIDS.
Depreende-se do projeto em tela que a campanha será
realizada pelos órgãos estaduais responsáveis pelas ações de
saúde e assistência social e Que seu objetivo é,
precipuamente, per-itir a participação ca sociedade por meio
de doações. controuições e ajuda, conforme se infere dos
arts. 2Q e 3Q.
E preceito constitucional que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem á redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art.
196 da Carta Maior).
O art. 24, XII. do referido texto constitucional estabelece

que a proteção e a defesa da saúde se inserem no âmbito da
competência concorrente.
Por seu turno, a Carta Estadual, segundo se infere de seu
art. 61, XVIII, incumbe esta Casa Legislativa de dispor
sobre as matérias de legislação concorrente. de oue trata o
art. 24 da Constituição da República.
Com relação à iniciativa legislativa, não encontramos óbice
ã deflagração do processo por parlamentar.
Finalmente, cumpre ressaltar q ue a Lei Federal nQ 8.080. de
1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, a
proteção e a recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, estabeleceu, por
meio do inciso VIII do art. 7, que a participação da
comunidade é principio a ser obedecido no desenvolvimento
das ações e dos serviços públicos de saúde.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade. pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
996/96.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 895/96

Comissão cie Redação
O Projeto de Lei flQ 895/96, de autoria do Governador cio

Estado, que altera a Lei ng 11.394. de 6/1/94, que cria o
Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba, e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas
ngs 1 e 3 a 6, tendo sido rejeitado o texto do art. lQ do
projeto referente ao art. lQ da Lei nQ 11.394.
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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 895196
Altera a Lei ng 1.394, de 6 de janeiro de 1994, que cria o
Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. SQ da Lei nQ 11.394. de 6 de janeiro de
1994, fica acrescido dos seguintes lQ e 2g, passando seus
incisos 1, III. V e VII a vigorar com a redação que se
segue:
"Art. 5g - Os recursos do Fundo serão destinados ao

financiamento de empreendimentos no âmbito do Projeto do
Distrito Agroindustrial do Jaiba, contemplando investimentos
fixos e semifixos, custeio agrícola e capital de giro para
as cooperativas participantes do programa, com a observância
das seguintes condições:
1 - o valor do financiamento será limitado a 90% (noventa

por cento) dos investimentos fixos e semifixos, 70% (setenta
por cento) das Inversões em custeio e 30% (trinta por cento)
do capital circulante para as cooperativas;

III - os financiamentos para custeio agrícola e para
capital de giro destinados ás cooperativas terão prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais 12
(doze) meses Quando destinados á implantação de projetos de
fruticultura:

V - os juros serão de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado monetariamente;

VII - as garantias serão reais ou fidejussórias, a critério
do agente financeiro.

lg - Havendo inadimplência por parte do beneficiário, em
relação a qualquer obrigação assumida no contrato de
financiamento. sobre o saldo devedor incidirão atualização
monetária plena, multa e juros moratórios, sem prejuízo de
outras penalidades cabíveis.



§ 2g - O agente financeiro poderá transigir, para efeito cc
acordo, com relação ás Denaiiaaaes previstas no parágrafo
anterior, observados os critérios próprios estabelecidos na
regulamentação do Fundo.
Art. 2Q - O inciso VI do art. 8g da Lei ng 11.394. de 6 de
janeiro de 1994, passa a vigorar com a redação que se segue.
ficando o parágrafo único do mesmo artigo acrescido ao
seguinte inciso III:
'Art. 8g - ...................................
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do

Distrito de Irrigação do Jaiba - DIJ.
Parágrafo único - ............................
III - autorizar o agente financeiro a caucionar os direitos

creditõrios do Fundo para garantir empréstimos a serem
contratados com instituições nacionais e internacionais,
conforme o art. 11 da Lei Complementar ng 27. de 18 de
janeiro de 1993. com a redação dada pela Lei Complementar ng
36. de 18 de janeiro de 1995.'.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, mantendo-se inalterados os financiamentos já
concedidos.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 203a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wariderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens ngs 148 e
1 4996 iencaminham os Projetos de Le flQS 1.016 e 1.017/96).
co Gove r nador do Estado - Ofícios. telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 1.018 a
1.023/96 - Requerimentos ns 1.787 a 1.806/96 -
Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas, Clêuber Carneiro
(2) e Carlos Pimenta; 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: e do Colégio de Lideres -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação
Social e de Defesa Social e do Deputado Dinis Pinheiro -
Oradores Inscritos: Discurso do De putado Wanderley Ávila -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
895/96: aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira; inclusão do Projeto de Lei n
695/96 em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno - Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas
e Clêuber Carneiro (2): aprovação - Requerimento 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;
discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Durval Angelo e
Miguel Martini; questão de ordem; aprovação - Requerimento
do Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Requerimento do
Deputado Carlos Pimenta: aprovação: verificação de votação:
inexistência de 'guorum' para Continuação dos trabalhos;
anulação da votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

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 - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roperto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penria - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Ciêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ángelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
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- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião HelvciO - Simão Pedro Toledo - Wilsn Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avíla) - As 141h15min,
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-Secreária, oroceoe á
leitura da ata da reunião anter i or, aue e a provada sem
restrições

Correspondência
- O Deputado Ibraflim Jacob, 3Q-Secretário, na funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM No 148/96'
Belo Horizonte. 7 de novembro ce 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, cara exame
dessa egrégia Assemcléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que altera a Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de
1975. que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais.
O projeto tem por finalidade fazer a adaptação da
legislação estadual às normas introduzidas pela Lei
Complementar Federal ng 87, de 13 de setembro de 1996, que
dispõe sobre o imposto dosEstados e do Distrito Federal
sobre operações relativas â circulação de mercadorias e
sobre orestações de serviços de transporte interestadual e
intermuriicipal e de comunicação.
Para conhecimento mais detalhado do sentido e alcance das
alterações propostas, encaminho a essa Casa a anexa
exposição de motivos elaborada pelo Secretário de Estado da
Fazenda.
Por se tratar de matéria urgente, solicito que o projeto de
lei incluso seja apreciado com observância do disposto no
artigo 69 da Constituição do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

elevado a p reço e distinta consideração.
Eduardo Azereco, Governado r ao Estaco ae Minas Geras.

PROJETO DE LEI No 1.016/96
Altera a Lei nQ 6.763. de 26 ce dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado ce Minas Gerais.
Art. lg - Os artigos relacionados da Lei ng 6.763. de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5g - ....................................
f ip - 0 imposto incide sobre:
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1 - as operações relativas â circulação de mercadorias,
inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares,
restaurantes e estabelecimentos similares;
2 - o fornecimento de mercadorias com prest ação de

serviços:
a) não compreendidos na competência tributãria dos

municípios;
Ô) 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

oper ação interestadual, de petróleo, inclusive lubrificantes
e combustiveis liquidas e gasosos dele derivados, e de
energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou
à industrialização;
5 - a entrada de mercadoria importada cio exterior, por

pessoa física ou jurídica, ainda quando se tratar 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 - 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 prestação subseqúentes.

Art . 6g - .....................................
1 - 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
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titular;
VII - no recebimento pelo destinatário, situado em
território mineiro, de petróleo. inclusive lubrificantes e
combustíveis

líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica,
oriundos de outra unidade da Federação, quando não
destinados à comercialização ou á industrialização;

X - no inicio da prestação de serviços ie transporte
interestadual ou intermunicipal, de qualquer natureza;
x: - 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;

- ........................................
- como tendo entrado e saído do estabelecimento do

importador, neste Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros
saídos da repartição aauaneira ou fazendária com destino a
estabelecimento diverso Caquele que os tiver importado,
observado o disposto na suba 1 inea i . 1 da alínea "1" do
item 1 do i 1Q dO artigo 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
estabelecimento diverso daquele que os tiver arrematado;

Art . 7Q - .....................................

II - a partir de 16 de setembro ce 1996. operações que
destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos
primários e produtos industrializados Seni 4 -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 a pós 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;

l Q - A não-incidência de que trata o inciso II, observado
o que dispuser o Regulamento, aplica-se também á operação
que destine mercadoria, com o fim especifico de exportação
para o exterior, a:

- outro estabelecimento da empresa remetente;



242

2 - empresa comercial exportadora, inclusive "trading
company;
3 - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Art. 12 - .....................................
3g - Para efeito deste artigo, considera-se interna a

entrada, real ou simbólica, em estabelecimento cio
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 saica de mercadoria, prevista no inciso VI do

artigo 6Q. o valor da operação:

VI- ......................
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada,

na hipótese da alínea 'b;

- Integram a base de cálculo do imposto:
- nas operações:

a) todas as importâncias recebidas ou debitadas pelo
alienante ou remetente, como frete, seguro, juro, acréscimo
ou outra despesa;
b) vantagem recebida, a qualquer titulo, pelo adquirente,

salvo o desconto ou abatimento que indeperida 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 cio 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 f 8Q, a base ae cálculo do
imposto :
a) o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no

mercado atacadista cio local ria operação, ou, na sua falta,
no mercado atacadista regional, caso o remetente seja
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

- 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.

7g - Na hipótese do § Sg, 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 cia operação ou, na falta oeste, no
mercado atacacista reaional
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5 9g - O disposto no parágrafo anterior não se aplica

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
minimo estabelecido na legislação especifica.

16 - Na hipótese do 5 5p do artigo 6Q,a base de cálculo
do imposto ê o valor da mercadoria ou da prestação.
acrescido de percentual de margem de lucro, aplicando-se, no
que couber, a regra contida nos £ 19 a 21.

5 20 - Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço
final a consumidor, único ou máximo, seja fixado po r 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, beneficiamento ou comercialização de mercadorias.
nas seguintes hipóteses:
a) relativamente à saida ou transmissão de propriedade de
mercadoria depositada, inclusive por contribuinte de fora do
Estado:
b) no caso de receber, manter em depósito, dar entrada ou
saida 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
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 - orestador do serviço de transporte ficar sob a
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responsabilidade do alienante ou 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.

§ 7g - 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
artigo 13.

8Q - A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se:
1 - conforme dispuser o Regulamento, às operações com as

mercadorias e os serviços relacionados na Tabela E, anexa
a esta lei, bem como com outras mercadorias indicadas pelo
Poder Executivo;
2 - também, na hipótese do inciso 1 deste artigo, às

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 autônomo ou por empresa transportadora de
outra unidade da Federação, não inscritos no cadastro de
contribuintes deste Estado, ao alienante ou remetente da
mercadoria, quando contribuinte do imposto, exceto se
produtor rural ou microempresa, observado o disposto no
16;

- á 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 - ao contribuinte situado em outra unidade da Federação

que remeter a Minas Gerais petrôleo, inclusive lubrificantes
e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, não
destinados à comercialização ou á industrialização;
6 - à empresa de outra unidade da Federação geradora ou
distribuidora de energia elétrica, nas operações com destino
a consumidor final em Minas Gerais, pelo pagamento do
imposto, desde a produção ou 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 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 disposto nos 19
a 21 do artigo 13.

10 - 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:
1 - o contribuinte e o responsável sujeitos ao recolhimento

da diferença do tributo:
2 - o Estado sujeito à restituição de qualquer valor, ainda
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 que sob a forma de aproveitamento de crédito para

compensação com débito por saida de outra mercadoria.
11 - E assegurado ao contribuinte substituido o direito à

restituição do valor do imposto pago por força da
substituição tributária. correspondente ao fato gerador
presumido cue não se realizar.
Art. 23 - .....................................
£ lQ - Na impossibilidade øe determinação do

estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha
sido efetuaca 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.
Art. 29 - O valor devido a titulo de imposto resultará da
diferença a maior entre o imposto referente às mercadorias
saidas e aos serviços de transporte ou de comunicação
prestados, e o imposto cobrado relativamente à entrada, real
ou simbólica, øe 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 à idoneidade
da documentação e. se for o caso. à escrituração nos prazos
e condições estabelecidos na legislação.

Art. 31 - Não implicarão crédito para compensação com o
imposto devido nas operações ou prestações subsequentes:
1 - a operação ou prestação beneficiada por isenção ou não-
incidência cio imposto, salvo previsão em contrário da
legislação tributária:
II - o imposto relativo à operação ou prestação , quando a

operação ou prestação subseqüente, 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
3g do artigo seguinte, quando de-inada à exportação para o
exterior;
III - o imposto relativo à entraca de bem ou ao recebimento

de serviço alheios à atividade do estabelecimento.
lQ - Salvo determinação em contrário d2 legislação

tributária, quando a operação ou prestação Subsequente
estiver beneficiada com redução da base de cálculo, o
crédito será proporcional à base de cálculo adotada.

2g - Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à
atividade do estabelecimento os veiculos de transporte
pessoal.
Art. 32 - O contribuinte deverá efetuar o estorno do
imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço
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tomado ou a mercadoria ou bem entrado no estabelecimento:
- for objeto de operação ou prestação subseqüente não-

tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível
na data da entrada da mercadoria ou bem ou da utilização do
serviço;
II - for integrado ou consumido em processo de
industrialização, quando a saída do produto resultante não
for tributada ou estiver isenta do imposto;
III - vier a ser utilizado em fim alheio à atividade do

estabelecimento;
IV - for objeto de 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. oa mesma mercadoria ou bem, ou de outra dela
resultante, dentro do mesmo penado em que se verificar o
fato, ou no prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de
calamidade pública, contado de sua declaração oficial.

1Q - 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.

- Não se estornam créditos referentes a mercadorias,
bens ou serviços, entrados ou recebidos a partir de 1g de
novembro de 1996, que venham a ser objeto de operações ou
prestações destinadas ao exterior, ressalvados aqueles
relacionados a mercadorias entradas em estabelecimento
industrial a partir de 16 de setembro de 1996, para
integração ou consumo em processo de produção de produtos
industrializados, inclusive semi-elaborados, para exportação
para o exterior, cuja manutenção fica assegurada desde 16 de
setembro de 1996.

4q - 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.
hipóteses em que o estorno será de 20% (vinte por cento) por
ano ou fração que faltar para completar o qüinqüênio.

5o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica na
hipótese da não-incidência prevista no inciso XI do artigo
7g.

6Q - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens
do ativo permanente forem utilizados na comercialização,
industrialização, produção, geração Ou extração de
mercadorias cuja saida 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,
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conforme dispuser o Regulamento.

7Q - 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.

8g - Para efeito de aplicação do disposto nos 6Q e 7p,
as saídas e prestações com destino ao exterior equiparam-se
ás tributaoas.

9 - O quociente de um sessenta avos de que trata o 7
será pr'oporcionamente aumentado ou diminuido. "pro rata
die", caso o período de apuração seja superior ou inferior a
um mês.

10- O montante que resultar ca aplicação dos ff 6o a 9Q
deste artigo será também lançado no livro previsto no 12
ou em outro documento previsto na legislação tributária, a
titulo 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.

12 - Para aplicação do disposto nos 4Q a 11, além do
lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito
da compensação prevista no artigo 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 oue 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 saídas isentas
ou não tributadas, 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 - .....................................
§	1 Q - ........................................
1 - 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:
ii) o do estabelecimento:
i.1.1l que, direta ou indiretamente, promover a importação:
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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 de
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 inldônea, conforme dispuser o
Regulamento;

3) ............................................
a) o do estabelecimento que promover a geração, emissão.
transmissão, retransmissão, repetição, ampli ação ou recepção
do serviço, inclusive de radiodifusão sonora e de som e
imagem;

4- tratando-sede serviços prestados ou iniciadcs no
exterior, o do estabelecimento ou do domicilic do
destinatário.

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. 2 - Os artigos abaixo relacionados da Lei nQ 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes
dispositivos:
"Art. 6Q - - ...................................
XII - no ato final da prestação de 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. 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,
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inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, oriundos de outra unidade da Federação,
quando não destinados 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 f 11;
XI - na hipótese do inciso XIII do artigo 6Q. 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 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-a a taxa de cãmbio Que
seria empregaca 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 calculo 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 à 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 - .....................................

1 Q - A condição de contribuinte independe de estar a
pessoa constituída ou registrada, bastando Que pratique com
habitual idade 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 ás hipóteses previstas nos itens 3 a 5 e 9 do
do artigo 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 ce energia elétrica, quando não destinados á
comercialização ou à industrialização.
Art. 21 - .....................................
IX - a empresa exploradora de serviço postal, em relação à

mercadoria:
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a) transportada sem documento fiscal ou com nota fiscal com
prazo de validade vencido;
b) transportada com documentação fiscal falsa ou inidõnea;
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 lQ do artigo 7g, pelo
imposto e acréscimos legais relativos á 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 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 síndico 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 de
contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhido
em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé;
4 - o transportador subcontratado, pelo pagamento do
imposto e acréscimos 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 era concedido ao
responsável subsidiário, antes da formalização do crédito
tributário, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do
tributo devido, monetariamente atualizado, sem acréscimos ou
penalidades.
Art. 22 ........................................

12 - Formulado o pedido de restituição e não havendo
deliberação no prazo de 90 (noventa) dias contado da data de
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.

13 - Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo
decisão contrária irrecorrível na esfera administrativa, o
contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias
contado da ciência da decisão, procederá ao estorno dos
créditos lançados, também devidamente atualizados, com o
pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

14 - Na hipótese do inciso I. o imposto devido por
substituição tributária será exigido do responsável,
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conforme dispuser o Regulamento. Quando da entrada ou
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 item 3 do f 8Q:
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 - ......................................
5g - Para o efeito de aplicação deste artigo. os débitos

e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento do
sujeito passivo, vedada a apuração conjunta, ressalvada a
hipótese de inscrição única, conforme dispuser o
Regulamento.
§ 6g - Na aplicação deste artigo, darão direito a crédito:
1 - a entrada, ocorrida a partir de 1Q ae 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 ip de novembro de 1996;
3 - a entrada, ocorrida a partir de lQ de novembro de 1996,

de bem destinado ao ativo permanente do estabelecimento.

7Q - 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 artigo 7g e o seu

f lg poderão ser transferidos, na proporção Que estas
representem do total das operações ou prestações realizadas
pelo estabelecimento:
1 - 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.

8g - O Regulamento poderá prever outras formas de
utilização do saldo credor, na hipótese do parágrafo
anterior, bem como permitir a transferência de crédito
acumulado em razão de outras operações ou prestações.
Art. 30- ......................................

- O direito de utilizar o crédito extingue-se depois
de decorridos 5 (cinco) anos contados da data de emissão eo
documento.
Art. 33 - ......................................
§

D) 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 liquidas e gasosos dele
derivados. puancc não cestinadoS á comercialização ou ã
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industrialização;.
Art. 3g - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei flQ
6.763, de 26 de dezembro de 1975, ficam revigorados com a
seguinte redação:
"Art. 6g - . . ...................................

6g - Na hipótese do inciso 1, a pós o desembaraço
aduaneiro, a entrega, observado o disposto no artigo 21.
pelo depositário de mercadoria ou bem importados do exterior
deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo 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, de que decorra a
transferência de propriedade de estabelecimento industrial,
comercial ou de outra espécie, desde que não importe em
saída física de mercadoria:
XXII - a operação, de qualquer natureza, de que decorra a
transferência de bens móveis salvados de sinistro para
companhias seguradoras;

- O disposto no í ip 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
reacondi cionamento.
: 5g - A não-incidência prevista no inciso II não alcança,

ressalvado o disposto 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:
1 - em relação às operações ou prestações antecedentes ou

concomitantes. o valor da operação ou da prestação praticado
pelo contribuinte substituído;
2 - em relação às operações ou prestações subseqüentes,

obtidas pelo somatório das parcelas seguintes:
a) o valor da operação ou da prestação própria realizada
pelo substituto tributário ou pelo substituído
intermediário;
D) o montante dos valores de seguro, de frete e de Outros
encargos cobrados ou transferíveis aos adouirentes ou
tomadores de serviço;
c) a margem de valor agregado, nela incluída a parcela
referente ao lucro e o montante do próprio imposto, relativa
às operações ou 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
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fabricante ou importador. poderá o Regulamento estabelecer
como base de cálculo este preço.
Art. 4g - 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. 5g - A Tabela E' anexa á Lei 

no 
6.763. de 26 de

dezembro de 1975. passa a vigorar com a redação da tabela
anexa a esta lei.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, para produzir efeitos a partir de lg de novembro
de 1996. observado o disposto no inciso Ii do artigo 7Q. nos

6g e 7g do artigo 29 e no 3Q do artigo 32.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o inciso III do artigo 12 e o 2p do artigo
23 da Lei no 6.763. de 26 de dezembro de 1975.

TABELA
(artigo 5Q da Lei no . de de de 1996)

TABELA E
(a Que se refere o item 1 do 8g do art. 22 da Lei no
6.763, de 26/12/75)
* - A referida Tabela foi publicada na edição do Diário do
Legislativo de 14/11/96,

"MENSAGEM No 149/96v
Belo Horizonte. 8 ce novembro ce 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra ce encaminhar a vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Itabirito.
O imóvel de que trata o projeto foi doado ao Estado pelo
Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito e vem,
precariarnente, sendo utilizado como posto de saúde.
Com a implantação do Sistema único de Saúde - SUS -.
ficaram os municípios responsáveis pela gestão e execução
dos serviços públicos de saúde, sob a coordenação do Estado.
O Município de Itabirito já dispõe do sistema unificado ce
saúde.
Assim, deseja a administração municipal, às suas expensas,
reconstruir no local um prédio que possa condignamente
abrigar as dependências oe um posto de saúde, providência
que só pocerã ser viabilizada com a transferência do imóvel
para o seu patrimônio.
O pleito do município se e afigura justo e oportuno, uma
vez que virá trazer melho substancial na prestação dos
serviços de saúde locais.
Tratando-se de medida de grande interesse para o Município

de Itabirito, permito-me solicitar a Vossa Excelência que
atribua ao projeto o regime de tramitação a que se refere o
artigo 69 da Constituição do Estado.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu

alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI No 1.017/96
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Itabirito o imóvel constituído do terreno
urbano com a área de 1.132,00m2 (hum mil cento e trinta e
dois metros Quadrados), situado na Rua Antônio Carlos (Posto
de Saúde), na cidade ce Itabirito, confrontando, pela
frente, com a Rua Antônio Carlos, pela cireita e pelos
fundos, com o Hospital São Vicente de Paulo e, pela
esquerda, com herdeiros de Eduardo Frias, havido por doação,
conforme escritura pública transcrita sob o nQ 6.642, a fls.
268 do livro 3-D do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de ItabiritO.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se á instalação e funcionamento de posto de saúde.
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação desta
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. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195. c/c O art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Marcos Viola de Carvalho. Procurador-Geral de
Justiça Adjunto, enviando, em atenção a requerimento da
Comissão de E ducação (abertura de processo de intervenção do
Estado no Município de Pirapora). cópia do parecer exarado
pelo Procurador-Geral de Justiça. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Luiz Laercio Simões Machado. Diretor-Presidente de
Furnas Centrais Elétricas S.A., encaminhando o relatório
anual da empresa referente a 1995.
Do Sr. Pedro Luiz de Sá Couto Guimarães. Superintendente da
INFRÂERO, agradecendo convite formulado pela Comissão de
Defesa do Consumidor. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Do Sr. Sérgio Guimarães Resende. Prefeito Municipal de
Conquista, solicitando o empenho desta Casa para evitar a
privatização do BEMGE. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Sr. Hilmar Sathler César, Presidente da Câmara Municipal
de Lajinha. solicitando a intercessão desta Casa junto á
Superintendência de Negócios da CEF com vistas a manter em
funcionamento a agência da CEF desse município. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG,
em atenção a requerimento da Deputada Elbe Brandão
(repercussão do Custo de aferição ce medidores recuperados
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pela CEMIG na tarifa de energia elétrica e não-repasse
desses custos para consumidores de caixa renda), prestando
esclarecimentos sobre o assunto. (- Anexe-se ao Requerimento
ng 1.617/96.)
Do Sr. Ruy José Vianna Lage. Presidente da CDPASA-MG, em
atenção a requerimento do Deputado Marcos Helõnio.
encaminhando a documentação relativa ao modelo de metrologia
legal elaborado pelo INMETRO e encaminhado ao CONMETRO para
aprovação do Congresso Nacional e explicando os
procedimentos adotados pela COPASA-MG para os serviços de
aferição de hidrômetros. (- Anexe-se ao Requerimento ng
1.623/96.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando informações sobre os
valores transferidos aos municípios mineiros em outubro de
1996, comparados aos valores de outubro de 1995, com os
resultados da Lei nQ 12.040. de 1995. (- A Comissão ce
Fiscalização Financeira.)
De Diretores de escolas estaduais dos Municípios de Inhapim
e Simonésia (2), solicitando a aprovação do Projeto de Lei
ng 919/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei ng 919/96.)
Do Sr. Carlos Haroldo Piancasteili. Coordenador do

Colegiado de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina
da UFMG, agradecendo o convite para a reunião especial
comemorativa dos 50 anos de fundação ca Associação Médica de
Minas Gerais.
Da Sra. Helena Greco. Coordenadora de Direitos Humanos da
Prefeitura de Belo Horizonte, comunicando o assassinato do
Sr. Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, ocorrido em
Natal. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.
Do Sr. Luciano Marcos P. da Silva. Coordenador do Conselho
Indigenista Missionário Regional Leste - CIMI Leste -.
enviando o "Relatório de Violência contra os Povos Indígenas
no Brasil - Perioco 1994-1995".
Do Sr. Dirceu Roque Tostes Barbosa, funcionário da VASP,
agradecendo o convite para a audiência pública que irá
discutir o preço de passagens aéreas e a segurança dos vôos
e enviando exemplares do "Relatório da Administração - 1995
VASP" e um documentário em fita sobre o sistema de
manutenção da empresa. (- A Comissão de Defesa ao
Consumidor.)
Da Sra. Irene Vianna Diniz e outros, substitutos de
serventias do Estado, solicitando que esta Casa encontre uma
solução para o problema dos substitutos das serventias do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Do Sr. José Geraldo Sena, solicitando desta Casa
providências legais para que as emissoras de televisão dêem
prioridade à transmissão de jogos de tines de futebol
mineiros. (- A Comissão de Educação.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Francelino Pereira. Senador, e Elmo Meirelles
Pahl . Superintendente Estadual do Banco do Brasil
agradecendo o convite para a reunião especial comemorativa
dos 30 anos da RURALMINAS.
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Do Sr. Danilo de Castro, Deputaao Federal, agradecendo o
envio dos resultados das eleições no Estado.

CARTÕES
Do Sr. Bonifácio Andrada. Deputado Federal, agradecendo

remessa de relatório.
Dos Srs. Chico Ferramenta, Deputado Federal, Ruy José
Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG. Delfim Ribeiro,
Delegado do Ministério de Minas e Energia no Estado,
Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do
SENAC de Minas Gerais, agradecendo convite para a reunião
especial comemorativa dos 30 anos da RURALMINAS.
Do Sr. Eduardo Barbosa. Secretário do Trabalho, acusando o
recebimento do Oficio ng 2.399/96. de 15/10/96, e
agradecendo.
Da família do Sr. Mário de Ascensão Palmério, agradecendo
as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento.
Do Sr. Emilio Haddad Filho, advogado, agradecendo convite
para o Ciclo de Debates "0 Sistema Federal de Ensino
Superior e o Desenvolvimento ae Minas Geas.

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 NQ 1.018/96

Declara de utilidade pública a Fundação Lilia Pôssas
Gonçalves, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Lilia Pôssas Gonçalves, 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 Reuniões, de de 1996.
Bilac Pinto
Justificação: A falência do sistema público de saúde _e os
altos preços cobrados por consultas médicas e internações -
uma consulta particular, por exemplo, custa, em média. 80%
do salário minimo - têm aberto caminho para o surgimento de
instituições que visam prestar assistência médica gratuita
àqueles que não dispõem de recursos.
Esse é o caso da Fundação Lilia Pôssas Gonçalves, entidade

sem fins lucrativos que se dedica à prática da assistência
social. Com o objetivo de dar um salto de qualidade e
presteza na busca da dignidade do cidadão, eia estabeleceu
como meta prioritária o atendimento médico e jurídico a
tantos necessitados que vivem na periferia da Capital
mineira.
Releve-se ainda que a referida instituição está

comprometida com o respeito humano, com a fraternidade e com
a valorização de cada oessoa. demonstraaos em cada uni de
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seus atos e no amor de seu pessoal á causa de auxiliar o
próximo.
Esses atributos atestam o valor da entidade, o que nos leva
a desejar conceder-lhe o titulo declaratõrio de utilidade
pública por meios 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, cio Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.019/96
Declara de utilidade pública a Guarda Marujo, São Cosme e
Damião e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Guarda
Marujo. São Cosme e Damião e Nossa Senhora do Rosário, com
sede no Municipio ce Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data cie sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; Em funcionamento há mais de dois anos, a

Guarda Marujo, São Cosme e Damião e Nossa Senhora do Rosário
possui Diretores idôneos que não recebem remuneração pelo
exercício de seus cargos. Assim, pleiteia a declaração de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás 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 1.020/96
Declara de utilidade pública a Associação Unidas do Bairro

das Indúst r ias, com sede no Município cie Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado cie Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Unidas do Bairro cas Indústrias, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data cie sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1996.
Ronaldo vasconce 11 os
J ustifi cação; Em funcionamento há mais de dois anos, a

Associação Unidas do Bairro das Indústrias possui Diretores
idôneos, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Assim, pleiteia a declaração de sua utilidade
pública.
- 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 NQ 1.021/96
Declara de utilidade pública o Alvoraca Futebol Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Alvorada
Futebol Clube, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 24 de setembro de 1996.
João Leite
Justificação: O Alvorada Futebol Clube foi fundado em 1937
e, desde então, tem contribuído para a integração da
comunidade de Belo Horizonte com o esporte, tendo revelado
expressivos valores do nosso futebol.
E uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como

objetivos estimular a prática de atividades esportivas e
promover o. entretenimento dos moradores da região oeste de
Belo Horizonte.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para toda a região oeste da Capital.

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 1.022/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Municipio de Carmo da
Cachoeira.
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 -, com sede no
Município de Carmo da Cachoeira.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 24 de setembro de 1996.
Ailton Vilela
Justificação: A APAE de Carmo da Cachoeira é uma sociedade
de caráter assistencial, sem fins lucrativos, cujas
finalidades precipuas 5O: manter e incentivar a criação de
estabelecimentos especializados destinados a tratamento,
educação, habilitação, reabilitação e inserção social do
excepcional; promover atividades extracurriculares, como
colónia de férias, clubes e jardinagem para os excepcionais,
estimular o trabalho de pessoas excepcionais, por meio de
exposições, cooperativas e oficinas protegidas; treinar
pessoal destinado a trabalhar no campo da educação para o
excepcional; pleitear junto aos poderes públicos competentes
medidas normativas e administrativas visando aos interesses
do excepcional: encarregar-se da defesa dos interesses
jurídicos dos excepcionais: esclarecer, orientar e auxiliar
pais e amigos na conduta relativa ao excepcional; promover
medidas comunitárias, nos âmbitos municipal e regional, que
visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar Co
excepcional, onde quer que ele se encontre: levar o púlicc
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a conhecer melhor os problemas do excepcional e a cooperar
com as entidades interessadas em solucioná-los. Além disso
procura conseguir, utilizando-se de todos os meios de
divulgação, o apoio da opinião pública e dos órgãos oficiais
para as questões relativas ao excepcional, egresso ou não
dos estabelecimentos especializados, independentemente da
sua idade. Também, angaria fundos para a realização dos
propósitos da associação, prestando assistência a
assoc i ações congêneres. e oferece a pessoas excepcionais a
oportunidade de participar de conselhos, diretorias ou
comissões das APAES.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúoe e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c,c o art. 104. inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.023/96
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária São
Domingos Sávio, com sede no Municipio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária São Domingos Sávio, com sede no Municipio de
Contagem.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Fundada em 12/3/84. a Creche Comunitária São
Domingos Sávio foi declarada de utilidade pública municipal
pela Lei ng 1.733. de 31/3/86.
Tendo como objetivo principal prestar assistência às
crianças, fornecendo-lhes abrigo, educação, saúde e nelas
desenvolvendo hábitos de higiene, a entidade presta
relevantes serviços à comunidade, proporcionando elevado
nivel de qualidade de atendimento às crianças e bem-estar a
seus pais, para q ue melhor desempenhem suas atividades
cotidianas.
Considerando ser justa e oportuna a declaração da entidade
como de utilidade pública estadual, contamos com a aprovação
desta proposição.
- Publicado, vai o orojeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar e de Saúde e Ação Social, para deliberação,
nos termos ao art. 195, cic o art. 104, inciso 1. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.787/96. do Deputado Wanderiey Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Inconfidência ng 47, localizada nesta Capital, por
seus 20 anos de existência.
NQ 1.788/96. ao Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Manchester Mineira, localizada no Municipio de Juiz
de Fora, por seus 11 anos de existência.
Np 1.789/96, do De putado Wanaerley Ávila. solicitando se
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consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Paz nQ 13, localizada no Município de
Cataguases, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.790/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União vale do Gorutuba ng 115. localizada no
Município de Janaúba, por seus 15 anos de existência.
NQ 1.791/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Defensores da Ordem ng 137. localizada no Município
de Pará de Minas, por seus 14 anos de existência.
Ng 1.792/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros do Universo, localizada no Município de
Ipatinga, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.793/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Labor e Justiça, localizada no Município de
Bocaiúva, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.794/96, do Deputaco Wanderiey Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela do Caraça, localizada no Município de Santa
Bárbara, por seus Oito anos de existência.
Ng 1.795/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Confidentes de Vila Rica ng 138, localizada no
Município de Duro Preto, por seus 14 anos de existência. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.
NQ 1.796/96, do Deputado Dimas Rodrigues. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
antecipação de recursos financeiros para os municípios
recém-emancipados. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Ng 1.797/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Obras Públicas com vistas à
liberação de recursos para obras de calçamento na sede do
Município de Rio Pardo de Minas.
Ng 1.798/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Obras Públicas com vistas à
liberação de recursos para obras de calçamento no povoado de
São José do Rio Preto, no Município de Itacambira. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 1.799/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas á
construção de barragens nos rios São Domingos, Verde.
Galheiro e Canabrava. no Município de Espinosa. (- A
Comissão de Política Energética.)
Ng 1.800/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas á
criação de um banco de sementes e insumos para atender os
pequenos produtores rurais do Município de Francisco Sá. (
A Comissão de Agropecuária.)
NQ 1.801/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário oa Habitação com vistas a
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celebração de convênio com a Prefeitura do Municipio de
Cristãlia para reforma de casas populares das familias
carentes da comunidade rural de Paiol. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.
NQ 1.802/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
realização de estudo da microbacia do rio Juramento, com o
objetivo de avaliar a possibilidade de aproveitamento de
suas águas para atendimento da sede do Município de Montes
Claros.
Ng 1.803/96. do Deputaao Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
CEMIG com vistas ao exame da possibilidade de se prolongar o
horário de tarifa reduzida aplicada em irrigação.
NQ 1.804/96, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Agricultura e ao Diretor do Departamento de Recursos
Hidrícos com vistas à realização de estudos dos lençóis
freãticos das principais bacias ao Norte mineiro e O
rnonitoramento dos poços tubulares existentes. (-
Distribuidos á Comissão de Política Energética.)
Ng 1.805/96. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
liberação de recursos para a Fundação de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte-Mineira, no
Município de Montes Claros. (- A Comissão de Agropecuária.)
NQ 1.806/96, do Deputado Anderson Adauto, em que pede sejam
solicitadas ao Governador do Estado informações sobre as
providências que adotou juntamente com o Sr. Amilcar
Martins, Quando este era Secretário de Governo, em face das
denúncias feitas pelo então Secretário Adjunto da Criança e
do Adolescente. (- A Mesa da Assemoléia.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Jorge Hannas. Clêuber Carneiro (2) e Carlos
Pimenta: da Comissão Especial para Conhecer a Real Situação
Financeira do !PSEMG. Incluindo os Não-Repasses pelo
Tesouro, assim como a Situação da Prestação de Serviços na
Capital e no Interior; e do Colégio de Lideres.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Defesa Social e do Deputado
Dinis Pinheiro.

Oradores Inscritos

Ávila.
0 Sr. Presidente - Coma palavra, o Deputado wanderley
 i 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais

membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, desde cedo
aprendemos que o São Francisco é O rio da unidade nacional
Mas houve uma época em que essa afirmação representou muito
mais do que isso: os gaiolas que cortavam o "Velho Chico".
entre Pirapora e Juazeiro. na Bahia, transportavam nossa
gente e promoviam o progresso da região.
A degradação do rio e a prioridade dada pelo Governo ao

transporte rodoviário - comprovadamente mais caro - tornou a
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exploração da navegação pouco atraente e, hoje, o Benjamim
Guimarães, último vapor da FRANAVE, sofre a ação do tempo
enquanto espera pelo final de uma novela que começou com seu
fracassado processo de privatização. No primeiro leilão, não
houve lances. Atualmente, a direção da companhia luta pelo
adiamento de Sua liquidação, acreditando que uma
privatização feita de maneira gradual seria o mais sensato.
Essa não é, entretanto, a razão que me leva a ocupar esta

tribuna. O que me preocupa neste momento é o destino do
vapor Benjamim Guimarães. Testemunha viva e presente da
história do rio, ele faz parte do património cultural de
Pirapora e, como tal, deve permanecer na cidade. Nossa luta
nesse sentido remonta à época em que eu era o Prefeito
daquele município. Com muito empenho e total apoio da
comunidade, conseguiu-se, em 1985, o tombamento do barco.
Isso, entretanto, em nada contribuiu para sua conservação.
Necessitando de inúmeros reparos, o vapor aguarda, ancorado
no porto de Pirapora. por uma decisão do Governo Sobre seu
destino-
Nós. barranqueiros do São Francisco, preocupados em

preservar a memória das grandes navegações que ali foram
realizadas, estamos lutando para que o Benjamim Guimarães
passe a fazer parte do patrimônio histórico da cidade. A
intenção é colocá-lo sob a guarda da administração
municipal, que já tem projetos para sua recuperação e futura
utilização. A idéia é, com o barco recuperado, oferecer
cruzeiros de cunho ecológico a turistas e mais, o famoso
gaiola do São Francisco passaria a ser uti'zado corno museu
flutuante, com mostras da arte e do artesana:c barranqueiro.
seu folclore e suas tradições. Projeto neste sentido já se
encontra na Secretaria de Estado da Cultura, e acredito que
esteja sendo analisado por técnicos do Governo Estadual,
Se o vapor Benjamim Guimarães é o mais fiel retrato da

s ituação critica da FRANAVE, não é possível permitir que
ele, assim corno a empresa, sucumba a uma burocracia lerda e
á falta de vontade política. Pirapora não está pedindo
muito. O que se deseja é pura e simplesmente a permanência
do barco na cidade, sob os auspicios da Prefeitura
Municipal. E com justa razão: Pirapora tem um grande
potencial turístico e teve a oportunidade de apresentar ao
resto do Estado e do Pais essa vocação. Atualmente, a cidade
emerge de urna situação caótica. motivadapor um desgoverno
que perdurou por três anos e meio. A mercê da incompetência,
a cidade perdeu seu brilho, e seus encantos se consumiram
pelas ruas mal cuidadas e pelo descaso da administração.
Agora, Pirapora começa a ressurgir das cinzas e Quer

recuperar e preservar a histórica embarcação. Quer voltar a
ser a capital morena do São Francisco e reviver sua tradição
turística. Para isso, precisa de uma das suas mais
tradicionais insígnias: o vapor Benjamim Guimarães.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero congratular-
me com V. Exa. pela importância do seu pronunciamento em
r e l ação á cidade de Pirapora. Acredito, Deputado Wanderley
Ávila, que a cidade de Pirapora, talvez, seja uma das
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principais cidades de Minas e do Pais, com todo o seu
potencial, mas encontra-se numa situação deveras caótica.
Sou testemunha do empenho de V. Exa. . do trabalho que tem
desenvolvido e desempenhado em função de Pirapora, mas, ao
lado de todo o esforço que V. Exa. tem feito pela sua
cidade, é necessário. acima de tudo, um envolvimento muito
grande das autoridades deste Estado.
Pirapora tem Sido conhecida não pelo seu potencial, pela

sua beleza, pela granoe oportunidade que oferece aos
empresários e a quem queira investir naquela cidade, mas
exatamente pelo abandono e pelo lado triste e negro da
história de Pirapora. Quero que V. Exa. tenha êxito no seu
propósito, não só na recuperação da sua imagem, através do
vapor Benjamim, mas por meio, também, da potencialidade de
Pirapora. Pirapora é uma cidade que pertence à área mineira
da SUDENE. tem um grande distrito industrial, grandes
indústrias instaladas no seu parque industrial, como a
Antártica e várias outras. E necessário, Deputado Wanderley
Ávila. que V. Exa. continue nessa luta, nessa batalha, nesse
esforço sobrenatural para mostrar não o lado negro, mas a
potencialidade de Pirapora. Contem conosco. Deputados
Estaduais do Norte de Minas, Deputados Estaduais de Minas
Gerais. Torcemos para que V. Exas. possam alcançar êxito
nesse grande propósito que é mostrar Pirapora para Minas
Gerais e para o Brasil. Muito obrigado.
O Deputado Wanderey Ávila - Agradecemos ao Deputado

Carlos Pimenta as palavras de incentivo para que continuemos
nessa luta, a fim de termos uma Pirapora cada vez melhor.
Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não riavenac outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a 1çj Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa Social - aprovação, na 20 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ngs 1.739 a 1.744/96. do De putado Gil Pereira:
e pela Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, ria 55
Reunião Ordinária, do Projeto ce Lei ng 282/95. do Deputado
Geraldo Rezende (Ciente. Publique-se.): e pelo Deputado
Dinis Pinheiro - falecimento co Sr. Darci Nogueira co Pinho,
irmão do Deputado Ivair Nogueira, oco-rido em Cuiabá
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 895/96. do Governador do Estado, que altera a Lei nQ
11.394, de 6/1/94, cria o Fundo de Desenvolvimento Regional
do Jaiba e dá outras providências. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. )- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de

Oliveira em que solicita a retirada de tramitação do Projeto
de Lei ng 695/96. de sua autoria, que trata da proibição de
cobrança de contribuições, taxas e mensalidades nas escolas
da rede estadual de lg grau. Inclua-se o projeto em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados Jorge Hannas, em
que solicita tramitação, em regime de urgência, para o
Projeto de Lei ng 1.010/96; e Clêuber Carneiro (2), em que
pede tramitação, em regime de urgência, para o Projeto de
Lei ng 1.006/96 e reunião conjunta das Comissões a que este
foi distribuido. (Cumpra-se.)
O Sr. Presidente - Requerimento cia Comissão Especial para
Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMC-. Incluindo os
Não-Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da
Prestação de Serviços na Capital e no Interior, em que
solicita prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais
30 dias.

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

deixar claro à Casa que o Presidente do IPSEMG, por diversas
vezes, tem vindo á Casa. Ele já veio e já discutiu esse
assunto e já mostrou, claramente, qual é o débito do Estado
para com o IPSEMG. Já marcamos, inclusive, uma audiência
pública para discutirmos essa questão. Hoje, o noticiário da
imprensa estampa que está se cogitando uma reestruturação no
IPSEMG. O próprio Governador já demonstrou interesse e
preocupação com esse órgão. Todos nós já pudemos emitir o
nosso parecer. Então, pediria ao autor do requerimento que o
retirasse, porque não vejo motivo para trazer, novamente, o
Presidente do IPSEMG ã Casa. Temos que sair da retórica e
partir para a prática. O Deputado Durval Angelo, inclusive,
esteve presente na reunião e ouviu dele Qual era o débito do
Estado. Sabemos de cor e salteado o discurso do Presidente,
mas, diante dos novos fatos que resultarão numa
reestruturação do órgão, teremos que agir de forma prática.
Votarei contra o requerimento, porque não vejo sentido
prático em trazer o Presidente do IPSEMG a esta Casa para
falar de um assunto que estamos cansados de saber. Muito
obrigado.

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

especialmente o Deputado e amigo Carlos Pimenta, S. Exa.
está um pouco equivocado. O Deputado Miguel Martini não está
convocando o Presidente do IPSEMG. não. Como é de praxe, ele
está pedindo a prorrogação da Comissão Especial, porque o
prazo da Comissão está para vencer. E simplesmente isso.
Como Presidente da Comissão, ele faz um oeciido, q ue é de
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praxe. Na Comissão já foram prestados todos os
esclarecimentos necessários sobre as questões levantadas.
Ele só pediu a prorrogação do prazo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queria apenas

dar um esclarecimento necessário.
o requerimento q ue originou a instalação dessa Comissão

Especial para discutir o IPSEMG veio no momento em que
estávamos no auge de toda a campanha eleitoral. Como os
parlamentares estavam nas suas bases, houve dificuldade para
a sua instalação.
Quando fui eleito Presidente da Comissão, sentimo-nos

prejudicados pelo prazo. Começamos os trabalhos quando já
havia decorrido mais de 30 dias. Sentimos que não teriamos
condições de apresentar um relatório e dar um parecer sem
ouvir uma série de pessoas envolvidas - autoridades, órgãos,
organismos - para nos esclarecer, a fim de que fizéssemos
uma avaliação e um estudo da situação. O primeiro convidado
a prestar informações foi o Presidente do IPSEMG. Convidamos
outras autoridades também, inclusive um Conselheiro do
Tribunal de Contas, que não pôde comparecer por motivo de
viagem. Trouxemos, aqui, médicos do IPSEMG, de diversos
setores do hospital Israel Pinheiro, que prestaram suas
informações e esclarecimentos.
Tínhamos uma reunião marcada para amanhã, às 14h30min, que

desconvocamos e adiamos para a semana que vem. Em função
disso, mais uma vez a comissão ficou prejudicada. Esse
requerimento, na verdade, é para a prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão Especial. De acordo com o
Regimento Interno, podemos prorrogar o prazo de
funcionamento da comissão por mais 30 dias e foi o que
fizemos.

Então, está aqui esse requerimento que queremos encaminhar
no sentido da aprovação para que a Assembléia possa se
posicionar diante de todas as informações que forem
prestadas aqui e que não nos falte nenhum dado. E nesse
sentido que gostaríamos de encaminhar a votação, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, no momento em
que V. Exa. estava lendo o requerimento, honestamente,
sinceramente, entendi que o requerimento solicitava a
convocação do Presidente do IPSEMG. Se o requerimento
solicita apenas a prorrogação do prazo, não tenho nada a
obstar quanto a isso. A presença do Presidente do IPSEMG
nesta Casa não é imperativa. Temos, agora, que partir para a
prática. Então, em face do engano, não temos nada a obstar
quanto ao requerimento.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Der :ados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja enviado oficio ao Presidente da CODEVASF pedindo c
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aporte de recursos financeiros em 1997, para a execução de
projetos das pequenas barragens estudadas e programadas: 1 -
Rio das Pedras (Juramento), 2 - Rio Verde Grande (Montes
Claros e Juramento), 3 - Canabrava II (Francisco Sá), 4 -
Tábua (Montes Claros). 5 - Água Limpa (Montes Claros), 6 -
Suçuapara (Mirabela), 7 - Barreiro de Dentro (Capitão
Enéias). 8 - Rios, Tabuleiro. Laranjeiras e Córrego Rio
Pequeno (Monte Azul). Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja enviado oficio ao Ministro da Agricultura, visando à
adoção de providências quanto à securitização das dividas
dos produtores rurais da Região Norte-Mineira, a fim de que
seja autorizada a flexibilização dos débitos excedentes a
R$200.000,00, com encargos financeiros equivalentes aos
praticados na securitização, e que seja concedida nova
prorrogação do prazo de contratações, permitindo maior tempo
para negociações, alcançando assim Bancos particulares e em
liqüidação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente. Solicito
seja feita verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do requerimento 21
Deputados; votaram contra 2 Deputados. Portanto, não há
"quorum" para continuação dos nossos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 34a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Maria José -1aueisen, Wanderley
Ávila, Paulo Pettersen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Romeu Queiroz, Glycon Terra
Pinto, Sebastião Helvécio e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a
existência de número regimental, a Sr. Presidente, Deputada
Maria José Haueisen, declara abertos os trabalhos, após o
que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto.
a Presidente informa q ue, nos termos do art. 3g, III, cia Lei
ng 11.815. de 24/1/95. e do 4g do art. 2g da Resolução n
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os
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processos de prestações de contas cia aplicação aos 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 seus
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação Tricordiana de Malhas, Caixa Escolar
Coronel Eduardo de Gouveia, Caixa Escolar Mariano Ferraz,
Caixa Escolar Onofre Vassales, Lar dos Velhinhos Irmã
Maneta, Associação Comunitária Bairro Nascimento de
Romaria. Associação Comunitária de Agua Comprida, Associação
Comunitária Nossa Senhora d'Abadia de Romaria. Cam panha do
Agasalho Eudóxia Marra, Prefeitura Municipal cie Conceição co
Mato Dentro, Cáritas Diocesana de Paracatu, Associação
Feminina Evangélica Comunitária. Prefeitura Municipal de
Itapagipe. Prefeitura Municipal de Iturama, Associação
Comunitária Unidos do Castro. Associação cie Desenvolvimento
e Assistência Social. Educacional e Desportiva de Pará de
Minas. Sociedade Sanjoanense de Arte e Cultura, Caixa
Escolar Marques Afonso, Hospital Nossa Senhora da Conceição,
Associação Beneficente Batista Luz do Evangelho, Cruzada
Feminina de Assistência, Caixa Escolar Isaura Brandão
Vieira, Conselho Central de Cláudio - Sociedade São Vicente
de Paulo, Prefeitura Municipal de Cristina. Ação Social São
Pedro. Associação de Apoio ao Estudante Carente da Zona
Leste, Associação Evangélica Nova Jerusalêm, Associação
Feminina do Bairro Dente Grande, Faculdades Unidas do Norte
de Minas, Faculdades Unidas dO Norte ce Minas. Faculdades
Unidas do Norte de Minas. Centro Social de Assistência
Comunitária. Prefeitura Municipal ae Córrego NOVO,
Prefeitura Municipal de Inhapim. Movimento Comunitário
Cultural Esportivo e Beneficente de Materlãndia, Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Chácara das Braúnas.
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional São
Geraldo, Associação dos Moradores do Canto do Rio, Fundação
Frederico Dzanan cie Itaúna, Associação Comunitária O Bom
Pastor. Associação de Cegos de Uberlândia. Associação dos
Moradores do Bairro Jardim Brasilia. Associação dos
Moradores da Vila Canaã. Faculdades Unidas do Norte de
Minas. Faculdades Unidas co Norte de Minas. Associação dos
Deficientes Físicos de Araguari. Associação Beneficência
Popular. Associação Comunitária de Agua Limpa dOS Vieiras,
Associação das Mulheres de Serraria, Associação de
Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais de Toazinho,
Associação Mineira de Paraplégicos, Associação Mineira de
Paraplégicos. Associação Mineira de Paraplégicos. Associação
Batista do Bem-Estar Social. Associação de Pais e Amigos aos
Excepcionais de Araújos, Associação Regional de Pessoas
Portadoras de Deficiência de Barbacena, Caixa Escolar Flávio
dos Santos. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Machado, Prefeitura Municipal de Bandeira. Prefeitura
Municipal de Dom Viçoso, Prefeitura Municipal ae Monte Santo
cie Minas, Associação Comunitária do Bairro Caiçaras.
Associação de Apoio aos Moradores do Bairro TimDiras.
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
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Benjamim Pereira Baeta, Associação de Apoio Comunitário do
Conjunto Habitacional Benjamim Pereira Baeta, Associação de
Pais e Amigos do Centro Educacional Lima Duarte, Clube de
Serviços dos Amigos do Bairro Branco e Adjacências, Clube de
Serviços dos Amigos do Bairro Branco e Adjacências.
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Inhaúma,
Associação dos Bairros Bandeirantes. Margarete e
Adjacências. Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Posses, Associação Beneficente Adolpho Guimarães Nogueira,
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Recreio,
Recanto São Sebastião, Associação de Desenvolvimento
Comunitário e de Assistência e Promoção Social, Associação
dos Moradores do Bairro Felipe Cláudio de Sales, Associação
dos Amigos dos Bairros Bandeirantes. Margarete e
Adjacências, Ação Social Técnica, Ação Social Técnica.
Assistência de São Vicente de Paulo, Associação Comunitária
dos Moradores do Alto da Colina, Associação Comunitária Ação
Social e Educacional do Médio Piracicaba, Associação
Comunitária Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba,
Associação Comunitária Ação Social e Educacional do Médio
Piracicaba, Associação Comunitária de Assistência Geral Povo
Alegre, União Comunitária do Córrego do Barracão, Associação
dos Amigos do Hospital Mário Penna, Associação Mineira de
Paraplégicos, Associação Comunitária de Roseiral, Hospital
Evangélico de Carangola, Centro Metodista de Assistência aos
Toxicômanos. Faculdades Unidas do Norte de Minas, Prefeitura
Municipal de Pedras Maria da Cruz, Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Parque Jardim Brejo das Almas e
Adjacências, Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto
Pongelupe e Adjacências, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Espera Feliz, União Evangélica Beneficente,
Associação dos Congos de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, Caixa Escolar Professor Ladislau, Núcleo
Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo, Serviços de Obras
Sociais São Sebastião, Serviços de Obras Sociais São
Sebastião, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de
Arinos, Faculdades Unidas do Norte de Minas. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
são os processos apreciados pela Mesa, e os relatores da
matéria, Deputados Wanderley Avila, lo Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4g-Secretário, emitem pareceres pela sua
aprovação. Os pareceres são submetidos a discussão e votação
e aprovados, cada um por sua vez. Em seguida, o Deputado
Ermano Batista informa que a Prefeitura Municipal de Morro
do Garça fez a devolução da verba recebida e não utilizada,
com a devida correção. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Mesa da Comissão de Fiscalização Financeira
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 12 de novembro de
1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - António Júlio - Miguel Martini -



Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto - Marcos Helénio.
ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e vinte minutos do dia trinta de outubro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva. Elbe Brandão, Carlos
Murta e Jairo Ataide. membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputaoo Aalmar
Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Carlos Murta que proceda â leitura da ata oa reunião
anterior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a finalidade da reunião é
apreciar a matéria da pauta. O Deputado Carlos Murta
apresenta requerimento no qual solicita que o Projeto de Lei
ng 954/96 seja apreciado em primeiro lugar. Colocado em
votação , é o requerimento aprovado. O Presidente passa á 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições de deliberação conclusiva da Comissão. Após a
discussão e a votação, é aprovado o Projeto de Lei flQ
954/96. que recebeu ca Deputada Elbe Brandão parecer pela
aprovação. A seguir, o Presidente suspende a reunião. AS
9h55min, são reabertos os trabalhos, com a presença cOS
Deputados Ajalmar Silva, Carlos Murta, Elbe Brandão. .Jairo
Ataide e Durval Angelo. O Presidente comunica o recebimento
das Emendas ngs 5 (relator: Deputado Jairo Ataide) e 3
(relator: Deputado Carlos Murta), apresentadas em Plenário,
em lg Turno, aos Projetos de Lei ngs 933 e 949/96,
respectivamente. Com a palavra, o Deputado Jairo Ataíde faz
a leitura do parecer sobre a Emenda ng S. apresentada ao
Projeto de Lei nQ 933/96. O relator conclui pela rejeição da
Emenda ng 5 e pela aprovação das Emendas ngs 6 e ?. cue
apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Durval Angelo
apresenta a Proposta de Emenda ng 1. Encerrada a discussão,
o Presidente coloca em votação o parecer, salvo a proposta
de emenda, o qual é aprovado, por unanimidade. A seguir,
colocada em votação, é aprovada a proposta de emenda. O

2 relator faz a leitura da nova redação do parecer, mediante a
qual conclui pela rejeição da Emenda ng 5 e pela aprovação
das Emendas ngs 6 a 8. Estando todos os membros presentes de
acordo, o Presidente dá por aprovada a nova redação do
parecer e passa a palavra ao Deputado Carlos Murta, que
procede á leitura do Parecer sobre a Emenda ng 3.
apresentada ao Projeto de Lei nQ 949/96. O relator conclui
pela rejeição da emenda. Colocado em discussão e votação é
aprovado o parecer, com voto contrário do Deputado Durval
Angelo. Cumprida a finalicace 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. 13 de novembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Durval Angelo -

Bonifácio Mourâo,
o ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
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E ORÇAMENTÁRIA
As Quinze horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis e Jorge Hannas,
membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Marcos Helênio,
Gil Pereira e Carlos Pimenta, membros da Comissão de Defesa
do Consumidor; Miguei Martini, Gil Pereira (substituindo
este ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da
Liderança do PPB); Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL) e
Marcos Helênio, membros da Comissão ce Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Marcos Helénio, declara abertos os
trabalhos e informa que não há ata a ser lida por se tratar
da 1s1	reunião destas Comissões. Na oportunidade, a
Presidência registra a presença dos Drs. Júlio César Martins
Siqueira. Superintendente de Vigilância Sanitária da
Secretaria da Saúde; e do Dr. Carlos Alberto Pereira Gomes,
Diretor da Reprodução da FUNED. Prosseguindo, a Presidência
informa que os Deputados Luiz Antônio Zanto, Marcos Helênio
e Miguel Martini, observado o disposto no art. 135 lQ do
Regimento Interno, foram designados relatores do Projeto de
Lei nQ 2.147/94, nas Comissões de Saúde e Ação Social, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. respectivamente. Na ausência do Deputado Luiz
Antônio Zanto. relator na Comissão de Saúde e Ação Social a
Presidência redistribui o Projeto de Lei nQ 2.147/94 ao
Deputado Jorge Hannas. Não estando o relator em condições de
relatar seu parecer, solicita prazo regimental, e seu pedido
é deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e convidados, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhoS.
Sala das comissões, 12 de novembro de 1996.
Marcos Helénio. Presidente - Jorge Hannas - Anderson Adauto
- Jorge Eduardo de Oliveira - Hel y Tarqüinio - Miguei
Martini
ATA DA 34 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e Quinze minutos do dia seis de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Nelênio, António Andrade, Gil
Pereira e Carlos Pimenta, membros ca Comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Ronalco Vasconcel los e
Elbe Brandão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a discutir a questão dos
contratos escolares com representantes de entidades públicas
e privadas. Emseguida, solicita ao Deputado Antônio Andrade
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Após,
a Presidência registra o comparecimento do Sr. Geraldo de
Faria Martins da Costa, representante do Sr. Antônio Joaquim
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Fernandes Neto, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor:
do Sr. Jair José Dias e da Sra. Márcia Mascarenhas Mendes,
advogado e Coordenadora, respectivamente, da União das
Associações de Pais e Alunos das Escolas Particulares -
UNIAPAS. Em seguida, o Presidente informa o objetivo da
reunião e concede a palavra aos convidados, que fazem suas
explanações e respondem às oerguntas dos Deputados, conforme
consta nas notas taquigrãficas. Após os aeoates. o Deputado
Carlos Pimenta procede à leitura de requerimento ca Deputada
Elbe Brandão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Administração Pública, de Defesa
do Consumidor e de Direitos e Garantias Fundamentais, para
discutirem a Questão da linha férrea Monte Azul - Montes
Claros. Em seguida, o Deputado Antônio Andrade apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido na Comissão o Sr.
Eliziário Pereira de Rezende, Presidente do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino de Minas Gerais, para que se
discutam os problemas relativos aos contratos de prestação
de serviços escolares com os convidados acima mencionados.
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados, O
Presidente tece suas considerações finais e agradece aos
convidadospela participação e pelos valiosos Subsidios
trazidos á Comissão. Cumprida a finalidade ca 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, 13 de novembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - António

Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 26/96

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia
Legislativa, e tendo como primeiro signatário o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, a proposição em epigrafe objetiva
suprimir o : 7g do art. 53 da Constituição do Estado, que
prevê a instituição de comissão representativa da Assembléia
Legislativa para funcionar durante o recesso parlamentar.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/96. esteve a
matéria de posse da Mesa pelo prazo regimental para receber
emenda.
Esgotado o prazo sem apresentação de emenda, a proposta foi

encaminhaca a esta Comissão Especial para receber parecer,
conforme cispôe o art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
o 7g co art. 53 da Constituição Estadual dispõe sobre a
constituição de comissão representativa desta Casa, para
funcionar durante o recesso parlamentar, cujo
disciplinarnento e atribuições se encontram no art. 15 e
seguintes ca Resolução ng 5.065. de 7/6/90. Que contém o
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Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
Em que pese a se terem os Constituintes inspirado em
preceitos constantes na Carta da República para instituir a
mencionada comissão no âmbito do Estado de Minas Gerais, o
que se observa, no decorrer do tempo, são inúmeros
questionamentos acerca da sua legitimidade para decidir as
questões arroladas no Regimento Interno.
Apenas a titulo de exemplo, convém buscar nos próprios
argumentos expendidos pelos signatários da proposição a
recente interpretação do Supremo Tribunal Federal, que
considerou nula a decisão da comissão representativa
referente à concessão de licença para instauração de
processo criminal contra Deputado.
Esse importante precedente jurisprudencial, oriundo da mais

alta Corte de justiça do Pais, coloca, sem sombra de dúvida,
em xeque qualquer decisão daquele colegiado, relevando,
outrossim, a necessidade da sua extinção, mediante a
proposta ora analisada.
Acresce-se, ainda, o fato de que, não obstante o pleno
funcionamento das demais atividades desta Casa Legislativa
no recesso, a grande malha de comunicação existente facilita
sobremaneira uma eventual convocação extraordinária dos
membros da Assembléia Legislativa.
Lembre-se, por Último, que a prerrogativa de alteração do
texto constitucional por iniciativa parlamentar se encontra
delineada na disposição constante no art. 64, 1, da
Constituição Estadual.
Todos esses argumentos nos levam a nos manifestar
favoravelmente ao normal trâmite da proposição em tela, que
objetiva adequar a Carta do Estado à realiclaoe atual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição ng 26/96.
Sala das Comissões. 6 de novembro de 1996.
Simão Pedro Toledo. Presidente - Ronaldo Vasconceilos.
relator - Aílton Vilela - Arnaldo Penna - Maria Olivia -
Anderson Acauto - Dilzon Meio - Alvaro Antônio.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 929/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, a proposição em

epigrafe aplica os efeitos da Lei ng 12.276, de 25/7/96, à
execução das obras de duplicação da Rodovia BR-381.no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares.
Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada

quanto ao mérito.
Fundamentação

Nos últimos tempos, as pistas simples e mal conservadas da
BR-381. incompativeis com o imenso fluxo cc mercadorias e de
pessoas que ela recebe, acabaram por distingui-Ia como uma
das estradas que mais mortes tem provocado no Pais, além de
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caracterizá-la como um fator de desestimulo para realização
de novos empreendimentos económicos nas suas proximidades.
Finalmente, a partir de 1991, a duplicação e a revisão das
condições gerais da estrada começaram a merecer atenção
especial do poder público, em nível da União e do Estado.
Para a duplicação do trecho da rodovia que vai desta
Capital até São Paulo, foi realizado um convénio entre a
União e os Estados de Minas Gerais e São Paulo. Metade dos
recursos financeiros necessários para as obras foram obtidos
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -.
25% serão alocados pela União. 17%, pelo Estado mineiro, e
os 13% restantes por São Paulo. E de se esperar uma melhora
significativa na segurança e na rapidez do fluxo de veículos
entre os centros industriais de São Paulo, o Sul de Minas e
Belo Horizonte.
Entretanto, para a melhoria do trecho da estrada que se

estende de Belo Horizonte ao Nordeste do Estado. -ão se tem
noticia de levantamento dos recursos indispensaveis. No
projeto de lei do orçamento estadual para 1997. afora a
duplicação da estrada na direção Sul, consta a realização de
duplicação apenas no trecho compreendido entre Belo
Horizonte e Ipatinga. e. mesmo assim, os valores alocados
para essa obra se mostram evidente e absolutamente
insuficientes.
E notório que faltam recursos públicos. Ocorre, no entanto,

que empresas de grande porte, localizadas nas adjacências da
BR-381, no trecho que vai de Belo Horizonte a Governador
Valadares, tais como a USIMINAS, a ACESITA e a CENIBRA,
manifestam interesse em realizar parceria com o poder
público com o objetivo de viabilizar a duplicação desse
trecho da estrada.
Nesse contexto, o projeto sob exame vem justamente
consagrar a possibilidade legal ca realização dessa
parceria, pelo sistema instituído pela Lei riQ 12.276. de
25,'7/96, que, em resumo, é o seguinte: a empresa parceira
financia a execução das obras, que são contratadas pelo
procedimento licitatório a empresas especializadas; se no
prazo de um ano do término dos trabalhos a empresa parceira
consegue obter incremento significativo de seu faturamento,
em decorrência das facilidades proporcionadas pela obra, ela
adquire o direito ao reembolso dos valores despendidos; em
caso contrário, fica a obra doada ao Estado, sem encargo;
configurado o direito ao reembolso, este é feito em parcelas
de valor nunca superior ao do incremento do faturamento da
empresa, apurado mês a mês: na hipótese de não-pagamento por
parte do Estaco, é assegurado à empresa parceira o direito
de compensar seus débitos junto ao Estado, até o valor do
crédito.
No caminho da associação entre a iniciativa privada e o
poder estatal para a implementação e a condução de projetos
de interesse público, que é hoje uma tendência universal, o
mecanismo consagrado no referido diploma legal se nos
afigura conforme com os interesses do setor empresarial, do
Estaco e ca sociedade. simultaneamente.
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Assim, entendemos que, em seu conteúdo essencial, a
proposição em causa é oportuna e relevante.
Ponderamos, no entanto, que, sendo a BR-381 uma rodovia
federal, é conveniente que o projeto faça remissão ao
convênio prévio, a ser realizado entre a União e o Estado,
mediante o qual a administração da rodovia será delegada ao
Governo Estadual.
Igualmente importante é que se faça constar no projeto a
referência à BR-262, pois, até a presente data, o traçado
dessa estrada se confunde com o da BR-381, no trecho que vai
de Belo Horizonte a João Monlevade.
Outrossim, propugnamos a exclusão do art. 2g do projeto. O
referido dispositivo dispensa a empresa parceira do
requisito fixado no art. 6 da Lei no 12.276, o qual exige o
aumento do faturamento em pelo menos 50% cia estimativa
realizada quando da celebração da parceria, para a aquisição
do direito ao reembolso. Forçoso verificar que, se for
afastada essa exigência, o sistema de parceria instituído
pela Lei no 12.276 desnatura-se em mero empréstimo de
dinheiro da iniciativa privada ao poder público.
Com a finalidade de proceder a essas retificações,
redigimos, ao final, o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 929/96 na forma do Substitutivo ng 1.

SUBSTITUTIVO No 1
Autoriza o Poder Executivo a estabelecer parceria com
empresa ou consórcio de empresas, nos moldes da Lei ng
12.276, de 25 de julho de 1996, para a duplicação das
Rodovias BR-381 e BR-262, no trecho compreendido entre Belo
Horizonte e Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
contrato ou convênio com empresa ou consórcio de empresas,
nos termos da Lei ng 12.276, de 25 de julho de 1996, com
vistas à execução de obras de duplicação das Rodovias BR-381
e BR-262, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e
Governador Valadares.
Parágrafo único - A celebração de convênio ou contrato a
que se refere o "caput" será precedida do competente
convênio com a União.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Durval Angelo. relator -

Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 930/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise objetiva declarar ae utilidade pública a Creche
Domit Cecilio, com sede no Município de Guaxupé.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 1Q turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço é sociedade Civil sem fins lucrativos,
que visa ao amparo de crianças na faixa etária de 3 meses a
6 anos.
Em atendimento ao seu elenco estatutário, a Creche Domit
Cecilio proporciona abrigo, alimentação, assistência médica
e social, prioritariamente, aos filhos carentes ae mães
tra palhadoras urbanas e rurais.
Pelo trabalho que vem desenvolvendo, a entidade faz jus ao
titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 930/96. na forma apresentada.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 969/96
Comissão oe Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria ao Deputado JOãO Leite, o projeto de lei em

epígrafe oojetiva declarar de utilidade pública o Instituto
Gammon de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após exame preliminar do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, o Instituto Gammon de Belo

Horizonte tem por finalidade precipua o desenvolvimento de
atividades correlatas á educação.
Pelo caráter filantrópico de seu trabalho e pela
contribuição que tem dado à comunidade na área educacional,
a instituição faz jus ao titulo que se lhe pretende
outorgar.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 969/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 914/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em exame. oue visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Abadia dos Dourados, com sede no Município de Abadia dos
Dourados, foi aprovado no lg turno, na forma original.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente



276

sobre a matéria no 2g turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar presta atendimento a
deficientes físicos e mentais, tendo como principal objetivo
promover o bem-estar e a integração do excepcional na
sociedade.
Pelas atividades de caráter assistencial e filantrópico que

vem realizando, torna-se a instituição merecedora do título
declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do que foi aventado, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 914/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 942/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o
projeto de lei em análise tem por objetivo declarar de
utilidade pública a Instituição Beneficente Cantas de
Alfenas, com sede no Município de Alfenas.
Aprovada a proposição no 1Q turno, na forma proposta, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 104, 1, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos assistenciais prestados às
classes menos favorecidas da comunidade de Álfenas.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 942/96 no 2Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI No 953/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, objetiva declarar de utilidade pública a
Fraternidade Espírita Juditr Amélia, com sede no Município
de Belo Horizonte,
Aprovada a proposição no lg turno, em sua forma original,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo fazer o bem,
principalmente por meio do desenvolvimento de trabalho
filantrópico de assistência espiritual e material junto aos
necessitados, além de difundir o estudo e a prática do
Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina espirita codificada
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por Alian Kardec.
Por isso, julgamos oportuno que a inst i tuição seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face ao aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 953/96 no 2g turno, na forma proposta.
Saia das Comissões. 13 de novemoro de 1996.
Jorge Eduardo ae Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 954/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De iniciativa do Deputado António Júlio, o projeto de lei
em epígrafe tem por escopo dar a denominação de Rodovia
Prefeito Dercy Alves Ribeiro á rodovia q ue liga a BR-262 ao
Município de Pará de Minas, passando por Florestal,
C-ameleira e Tavares.
A proposição foi aprovada no lp turno, na forma proposta.
Nos termos regimentais, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.

Fundamentação
A pessoa que se pretende homenagear pelo empréstimo de seu
nome para dar denominação ao citado trecho rodoviário foi
destacada figura no Municipio de Florestal e nas regiões
vizinhas. Seu espirito empreendedor, usado em prol da
melhoria de vida aa comunidade, o notabilizou durante o
exercido de três mandatos como Prefeito do citado
município.
Nada mais justo, portanto, Que O acato ao projeto ae lei em

apreciação.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Le
ng 954/96 no 2g turno, como apresentado.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Arnaldo Penna, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 204a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei nQ 1.024/96 - Requerimentos ngs 1.807 a 1.824/96 -
Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas e Durval Angelo (2)
- Comunicações: Comunicação da Comissão de Educação -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Francisco Ramalho, João Batista de Oliveira, Ibrahim
Jacob e Ronaldo Vasconcellos - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação
Apresentada - Discussão e Votação de Pareceres: Relatório da
Comissão Especial para Proceder a Estudos para a
Implantação, através dos órgãos e Programas de Atuação do
Governo do Estado, da Plataforma de Ação da IV Conferência
Mundial da Mulher; aprovação - Requerimentos: Renovação da
votação do requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
aprovação - Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (2),
Durval Angelo e Jorge Harinas; aprovação - Requerimentos ngs
1.255, 1.303 e 1.349/96; aprovação - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei ng 987/96:
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas nos 1 e 4 a 7;
aprovação; votação das Emendas ns 2 e 3; rejeição -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 988/96;
aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 685/96; discursos dos Deputados Raul Lima
Neto e Durval Ângelo; encerramento da discussão; aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermario Batista - António Júlio - Aílton 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 - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Giycon 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 - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
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Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricies Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pearc TOledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15rnin.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Soo 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, 2a-Secretaria, procede à
leitura da ata da reunião anterior. Que é anrovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições
o Sr. Presidente - Não havendo correspondencia a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

Nesta oportunidaae, são encaminhadas á Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI No 1.024/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida, com sede no Municipio
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 e Vila Nossa Senhora 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 Reuniões, 8 de novembro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a
Associação Comunitária do Bairro e Vila Nossa Senhora
Aparecida tem sua diretoria composta de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercicio dos cargos que
ocupam. Pleiteia, agora. a declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos ao art. 195, c/c o art. 104. inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.807/96. ao Deputado Wanaerley Avila, solicitando se

consigne nos anais ca Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela Calderise, localizada no Municipio de Poços
de Caldas, por seus 101 anos de existência.
NQ 1.808/96, do Deputado Wanaerley Avila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Justiça e Perfeição ng 70. localizada no Municipio
ae Monte Azul. por seus 18 anos ae existência.
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Ng 1.809/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavalheiros da Paz, localizada no Município de
Alfenas, por seus 13 anos de existência.
Ng 1.810/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ciência e Virtude, localizada no Município de Poço
Fundo, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.811/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários do Oriente, localizada no Município de
Guanhães, por seus oito anos de existência.
NQ 1.812/96. do De putado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto oe congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Ferrense, localizada no Município de
São Pedro dos Ferros, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.813/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vale das Acácias, localizada no Município de João
Pinheiro, por seus dois anos de existência.
Ng 1.814/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Liberdade ng 77, localizada nesta
Capital, por seus sete anos de existência.
NQ 1.815/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto ce congratulações com a Loja
Maçônica Acácia de Contagem ng 228, localizada no Município
de Contagem, por seus nove anos de existência.
Np 1.816/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Águia Valadarense flQ 169, localizada no Município
de Governador Valadares. por seus 13 anos de existência.
Ng 1.817/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade ng 35, localizada nesta Capital, por
seus 19 anos de existência.
Ng 1.818/96. do De putado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavaleiros do Oriente np 76. localizada no
Município de Alpercata, por seus 17 anos de existência.
NQ 1.819/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus e Caridade, localizada no Município de Cabo
Verde, por seus 53 anos de existência.,
Np 1.820/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Serra np 238, localizada no Município
de Nova Serrana, por seus sete anos de existência.
Ng 1.821/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Justiça e Caridade ng 16, localizada no Município
de Conceição do Rio Verde, por seus 65 anos de existência.
(- Distribuidos à Comissão de Educação.)
NQ 1 .822/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seta
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formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
instalação de poços tubulares de servidão pública em
localidades rurais do Município de Espinosa (- A Comissão de
Agropecuária.)
NQ 1.823/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
implantação de rede de eletrificação rural em localidades do
Município de Rubelita. (- A Comissão de Política
Energética.)
NQ 1.824/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BNDES com vistas à apresentação de cópia ao contrato firmado
entre o Governo e esse Banco em que ações da CEMIG foram
dadas como garantia de empréstimo. (- A Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Jorge Hannas e Durval Angelo (2).
COMUNICAÇÕES

- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão ce
Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputaao Alberto cinto

Coelho.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, representantes da imprensa, um grupo de
brasileiros eminentes, tendo à frente homens de Minas como
Itamar Franco, Aureliano Chaves e José Aparecido de
Oliveira, mobiliza-se contra a anunciada privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Essa é e deve ser uma bandeira
de Minas. A Vale do Rio Doce não é mineira apenas porque as
suas atividades começaram aqui, e o seu nome recorda parte
essencial de nossa geografia. A Vale do Rio Doce é fruto da
resistência patriótica da gente mineira.
Os bens da terra nos foram legados por Deus, mas Ele

também nos incumbiu da responsabilidade de os defender
contra a cobiça estrangeira.
Cumprimos este oever, no caso da vale, desde que os

ingleses se organizaram para se apossar das imensas jazidas
minerais das serranias de Itabira. Para as gerações mais
jovens, que não conhecem a história, convém lembrar alguns
fatos.
Em 1907, o presidente Afonso Pena, nascido em Santa

Bárbara, ao lado de Itabira, criou o Serviço Geológico e
Mineralógico do Brasil, com o objetivo de fazer o
levantamento de nossos recursos minerais. O geólogo Gonzaga
de campos foi o encarregado de levantar o potencial das
jazidas de Itabira e da região que seria, mais tarde,
conhecida como Quadrilátero Ferrífero de Minas. Quando o
profissional se encontrava ali trabalhando, apareceu em
Itabira. a pretexto de caçada, um engenheiro inglês. Murley
Cotto, que o procurou. Manifestando dissimulada curiosidade,
ficou sabendo do imenso potencial das jazidas e da qualidade
excepcional dos nossos minérios, com baixíssimo teor de
fõsforo, ao contrário das jazidas Dobres da Europa.
Imediatamente, o Sr. Cotto entrou em contato co' os grandes
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fazendeiros da região, para os quais o solo empedrado oe
ferro de nada valia, e adquiriu, por duzentos contos de reis
da êpoca, a opção de compra de vastas glebas. Naquele tempo.
antes que fosse promulgado o Código de Minas, quem fosse
proprietário do solo tinha o direito de explorar os seus
recursos minerais automaticamente. Em seguida, com sócios
ingleses, criou o Brazilian Hematite Syndicate. Pouco mais
tarde, entraria no negócio o Sr. Percival Farqubar, um
aventureiro internacional que traria graves prejuízos ao
Brasil, provocando a morte de milhares de brasileiros no
conflito na guerra religiosa do Contestado, entre o Paraná e
Santa Catarina. Farquhar criou a Itabira Iron. e se iniciou
a grande resistência dos mineiros em defesa de seu subsolo.

A fim de impedir o saqueio das jazidas de ferro, o então
Presidente de Minas, Bueno Brandão, impôs uma taxação
rigorosa à exportação do minério de ferro: três mil réis por
tonelada. Tendo em vista o Custo do transporte e o preço
internacional do minério, ficava inviabilizado o negócio. A
pressão dos ingleses, usando dos recursos que todos
connecemos, foi brutal, mas os mineiros continuaram
resistindo. Essa resistência encontrou seu ponto alto no
governo do Presidente Arthur Bernardes, que tinha como seu
Secretário da Agricultura o grande mineiro e brasileiro
Clodomiro de Oliveira, que é tio do Embaixador José
Aparecido de Oliveira, coordenador da campanha contra a
privatização da Vale.
O Código de Minas, do Governo Provisório de Getúlio

Vargas, criou novos embaraços á Itabira Iron, enquanto os
interesses ingleses, em demandas judiciais permanentes e
intromissão diplomática descabida, continuavam pressionando
para se apossar das minas.
Preparando-se para a inevitável participação na 2 Guerra

Mundial, o Governo dos Estados Unidos iniciou sua ação
diplomática no hemisfério, negociando, no inicio de 1941. o
Tratado 00 Rio de Janeiro, de eventual defesa do hemisfério
contra a agressão extracontinental. As Conversações com o
Brasil visavam ao fornecimento de matérias primas para a
guerra, o uso de bases militares e o envio de tropas para
quando fosse possível o combate na Europa. O ataque a Peari
Harbour, em dezembro de 1941. apressou os entendimentos e,
em março de 1942, foram assinados os Acordos de Washington.
Conforme esses convênios, ficou estabelecida a criação da
Vale do Rio Doce, com financiamento pelo Eximbank, destinado
à encampação e á modernização da estrada ae ferro Vitória-
Minas e à exploração das jazidas da Cauê. A nova empresa
teria Presidente e dois diretores brasileiros e dois
diretores técnicos norte-americanos.
Em janeiro de 1943, tendo como Presidente o Sr. Israel

Pinheiro e como diretores brasileiros o general Horta
Barbosa e o Sr. João Punaro Bley, era oficialmente
constituída a empresa. Poucos anos mais tarde, o Sr.
Demerval Pimenta, que substituiu Israel Pinheiro, conseguiu
livrar-se dos dois diretores norte-americanos.
Os U$14.000.000.00 emprestados pelo Exirnbank foram pagos.
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em seus vencimentos, em minério de ferro, conforme os
entendimentos de Washington. O Governo brasileiro indenizou
o Sr. Farquhar pelos investimentos que ele realizara, e o
Governo britânico indenizou os acionistas ingleses da
Itabira Iron.
A privatização da Vale do Rio Doce com que nos ameaçam tem

o sentido de uma nova derrama. E contra essa nova derrama
que nos devemos mobilizar e lutar. E não se trata de uma
causa só dos mineiros, mas uma causa de todos os
brasileiros. Assim como, em 1789, queriamos, com a rebelião
malograda, partir de Minas para construir uma república
independente em todo o Brasil, hoje nos cabe, na defesa da
Vale do Rio Doce, assegurar a soberania nacional sobre o
nosso território histórico.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria, antes de

mais nada, de elogiar o Deputado Alberto Pinto Coelho por
trazer para o debate, na tribuna desta Casa, um tema tão
relevante como a questão da Vale do Rio Doce. Gostaríamos.
ainda, de destacar a excelência de seu pronunciamento, ao
fazer um histórico que mostra que as raizes dessa luta pela
Vale do Rio Doce têm algo muito mais profundo, pois têm um
esforço no sentido da construção do Brasil enquanto Nação.
Sugiro que cópias desse discurso sejam encaminhadas
imediatamente a todos os gabinetes, para q ue possamos beber
da grande sabedoria desse pronunciamento. Gostaria de deixar
bem claro que a nossa posição é no sentido de confirmar a
tese do nobre Deputado: a venda da Vale do Rio Doce é um
atentado à nossa soberania enquanto Nação, é um atentado á
democracia neste Pais. Gostaria de fazer um registro: hoje.
às 16 horas, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, todos os
Deputados estão convidados para um debate sobre a Vale do
Rio Doce. Inclusive, haverá um pronunciamento ao Arcebispo
de Mariana, ex-Presidente da CNBB, Dom Luciano Menoes de
Almeida, que explicitarã a posição da Ig"eja no Brasil, que
é contrária à venda da Vale.
Queremos deixar este convite, esclarecendo Que.na próxima

semana, no dia 20. esse debate acontecerá aqui, na
Assembléia Legislativa. Destacamos a 000rtunidade desse
discurso e a excelência na fundamentação da necessidade de
manter a Vale nas mãos co Pais, como necessidade para a
nossa própria soberania e o nosso reconhecimento enquanto
Nação.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Muito obrigado pelas

palavras do nobre colega Durval Angelo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conclamo-os a que

estabeleçamos, nesta Casa, a sede da resistência de Minas
contra a alienação da Vale do Rio Doce. Não há preço que
possa pagar as imensas jazidas descobertas pela empresa e
espalhadas por todo o território nacional. Ainda
recentemente. ficamos sabendo do encontro Ce nova jazida de
ouro, descoberta na Amazônia, estimada em mais de 300
toneladas do metal. Além disso, a Vale dispõe ce uma grance
frota de cargueiros transoceânicos. das duas ferrovias mais
modernas do Pais, de terminais portuários. ae maciços
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florestais. A empresa é das mais bem administradas do mundo,
competindo, vitoriosamente, com grandes conglomerados
internacionais. Pelo preço que a avaliaram não é possivel
construir suas instalações ferroviárias e portuárias.

Não podemos permitir que a empresa seja privatizada. Daqui
faço um apelo ao Governador Eduardo Azeredo para que
reconsidere a sua posição e. em nome da dignidade de Minas,
una-se aos que opõem ao erro irreversivel que seria a
privatização da Vale do Rio Doce.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Francisco

Ramalho.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, há alguns meses, durante
cerimônia de assinatura cio contrato de parceria entre o
Governo mineiro e investidores privados, para construção -
em regime de consórcio - de usinas hidrelétricas no Estado.
o Governador Eduardo Azeredo. depois de destacar o papel
estratégico da empresa no progresso de Minas, foi taxativo:
a CEMIG não será privatizada'.
Com a mesma ênfase, essa afirmação foi repetida em

diferentes ocasiões, confirmando o posicionamento do
governante mineiro diante da essencialidade do controle.
pelo Estado de Minas Gerais, de um de seus mais importantes
instrumentos de politica de desenvolvimento econômico.
Afinadas com essa posição do Governador Eduardo Azeredo,

têm se manifestado expressivas lideranças mineiras, cabendo
destacar os ex-Governadores Aureliano Chaves e Hélio Garcia.
Em suas manifestações, os dois - cada um com convicções

próprias e diferentes perspectivas - têm respaldado a
estratégia do Governador Azeredo de fazer com que Minas
detenha o controle acionário da empresa, mantendo em seu
poder 51% das ações com direito a voto e transformando o
restante do capital votante - 33% - emrecursos para
investimentos em setores fundamentais á superação das
grandes desigualdades sociais e regionais do Estado.

Outro aspecto relevante dessa estratégia é a decisão de se
alienarem em bloco, conforme autorização já concedida pela
Assembléia Legislativa, os 33% ainda disporciveis para venda
do capital da CEMIG, visando atrair um sócio estratégico
que, juntando-se á empresa, possa contribuir para o
aperfeiçoamento do seu estágio de desenvolvimento gerencial.
tecnológico e operacional, mantendo-a competitiva e
garantindo-lhe a permanência entre as principais empresas de
energia de todo o mundo.

Diante da escassez de recursos para investimentos com que
se defrontam hoje praticamente todos os setores do poder
público, o aporte de recursos da iniciativa privada
assegurará à CEMIG. além do papel de impulsionadora do
progresso e do crescimento económico, o desempenho de uma
tarefa a que o Estado não pode se furtar: a realização de
programas sociais beneficiando diferentes regiões e
segmentos específicos da economia, proporcionando-lhes, com
a eletrificação, condições de acesso a novos patamares de
desenvolvimento e a melhor aual'dace ao vida pa r a a
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população.
Esse trabalho, a exemplo do Programa Luz de Minas, que

leva energia a todo o Estado, incluindo o meio rural, a
CEMIG tem desempenhado com irretocável competência. e a sua
continuidade é fundamental para Minas. O governador Eduardo
Azeredo está tendo, com relação ao assunto, uma visão de
futuro, um compromisso com a grandeza de Minas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista

de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente. Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, recebi da Coordenadora de
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e nossa ex-colega oe Câmara Municipal, a
incansável Helena Greco, o convite honroso para integrar-me
à grande campanha em curso, com o objetivo de levar o Estado
brasileiro a aceitar a jurisdição ca Corte Interamericana de
Direitos Humanos sobre o território nacional.
E, com grande satisfação, comuniquei à companheira minha

pronta adesão à campanha. Percebi, de imediato, que o
reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana seria
um ato natural para aqueles que pautam sua vida e a atuação
politico-parlamentar pela observância dos direitos humanos e
pela construção de uma cidadania digna.

Isso porque a Corte Interamericana, quando sua jurisdição
for reconhecida por nosso Pais, vai atuar direta e
independentemente na proteção e na garantia dos direitos
humanos, Quando as instituições nacionais se mostrarem
falhas ou omissas.
Não consigo entender porque o Brasil demora tanto a

reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana sobre seu
território. Somos, hoje, o único Pais da América do Sul que
ainda não reconheceu a Corte, que já teve também a adesão de
quase todos os paises continentais da América Central, com
as inexplicáveis e condenáveis exceções do México e El
Salvador.
Com a recusa da jurisdição da Corte Interamericana, o

Brasil se coloca no nível, não das antigas "republiquetas de
bananas" de tão triste lembrança no nosso imaginário
político. mas no dos micros Estados do Caribe - aqueles Que
a maioria esmagadora aos cidadãos mesmo os muito bem
informados), tem dificuldade de se iembrar - e aos quais
apenas Trinidad y Tobago já comunicou sua adesão ao
importante e necessário organismo internacional.
O não-reconhecimento da jurisdição da Corte torna

praticamente inócua, letra morta, a adesão do Brasil ã
Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25/9/92. Essa
Convenção, no Art. 62. estabelece a competência da Corte
para atuar facultativa e suplementarmente nos países
membros. De nada, ou muito pouco, adianta a adesão aos
princípios da Convenção, se continuamos a ignorar e

2

	

	desdenhar os instrumentos que ela nos dá para efetivamente
assegurar a proteção e a garantia dos direitos humanos.

De Que O Brasil tem medo?
De que investigações independentes. sérias e competentes
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sobre tragédias como as da Candelâria e do Carandiru apontem
realmente os responsáveis e recomendem suas exemplares
punições? De que possam ser contrariados o desejo dos
esquadrões da morte (resquícios da ditadura) de se
perpetuarem nos nossos órgãos de segurança e que
provavelmente estão por trás de mortes como a do jovem
advogado e militante dos direitos humanos potiguar. Gilson
Nogueira, barbaramente assassinado no dia 20 ee Outubro. com
13 tiros de fuzil?
De que sejam responsabilizadas judicialmente as

autoridades responsáveis pelos massacres de trabalhadores
sem terra de Corumbiara e de Eldorado de Carajás? De que
sejam desmantelados em nosso aparato de segurança grupos
como o Reação, responsável pela onda de atentados à bomba
que trouxe pânico ã capital mineira no começo do ano
passado?
Sei que nossa Casa Parlamentar, por suas mais nobres

tradições democráticas e de condenação a qualquer tipo ae
abuso contra os cidadãos, jamais compactuará com esses
fatos. Por isso, comunico Que estou apresentando
requerimentos à Mesa da Assembléia Legislativa e á sua
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, no sentido de
que se integrem à campanha nacional pelo reconhecimento da
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre
nosso Pais.
Conclamo, também, os nobres colegas a manifestar,

individual ou coletivamente, sua adesão á campanha, enviando
fax, à Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos. Como já
o fizeram, no Estado de São Paulo, personalidades do porte
de um André Franco Montoro; de Paul Singer: de um D. Paulo
Evaristo Arns; de um Reverendo james Wrigth; de um rabino
Henry Sobel. Ou, ainda, de um Belisãrio dos Santos Jr..
Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São
Paulo ou de um Deputado Renato Simões. Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
daquele Estado.

Pelo respeito aos direitos humanos! Pela adesão imediata
de nosso Pais à Corte Interamericana de Direitos Humanos'
Conclamo, portanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, que esta
Casa adira á campanha, para que o Brasil não envergonhe mais
o povo brasileiro perante a opinião pública mundial com os
massacres e a impunidade em nosso Pais, com crimes q ue firam
a Carta eos Direitos Humanos e os princípios ae cidadania
que o Brasil professa por meio de sua Constituição. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahirn

Jacob.
O Deputado Ibraflim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

esta Casa, já há alguns anos, está laborando em teses,
projetos e discussões. Vemos que há desencontro de idéias,
de entendimentos entre o Legislativo e o Governo do Estado.
Realmente temos tido alguns problemas relacionados com os
projetos que alguns dos nossos colegas apresentaram e
apresentam.
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Lembro-me bem. há pouco tempo, de que o nosso querido

colega Sebastião Navarro Vieira apresentou a esta Casa um
excelente projeto, relacionado com o ICMS e, mais ainda,
relacionado com o devedor confesso, que seria um
comerciante, um industrial, um empresário que iria à
repartição pública para confessar sua divida, dizendo que
não tinha condições de pagá-la. A divida não estava sendo
cobrada. Era um projeto muito bem elaborado, que, aprovado
por esta Casa, foi, no entanto, vetado pelo Sr. Governador.
Imediatamente após, foi apresentado um outro projeto, nos
mesmos termos do anterior, por iniciativa do Governo, o qual
foi, dessa vez, aprovado e sancionado.
O mesmo aconteceu com nosso colega e companheiro. Deputado

Alencar da Silveira Júnior, com aquele projeto das
carteirinhas do Mineirão. Antes de ser a provado pela Casa, a
SELT já havia divulgado um projeto exatamente idêntico.
inclusive já o havia publicado.
Agora, aconteceu comigo. Pasmem os Srs. Deputados, colegas

e amigos. E de cantar até parabéns para esse projeto. Em
1992, precisamente no dia 2 ce maio, a p resente i esse projeto
que fixa o período de cobrança de contas mensais pelas
entidades prestadoras de serviço público no âmbito estadual.
E um projeto de alto alcance social, notadamente em se
tratando de trabalhadores assalariados que recebem seus
salários no dia 5 do mês subseqüente ao trabalhado. Como
poderiam pagar luz, água, telefone ou esgoto no dia 25 ou
26? Criaram uma verdadeira indústria nessa cobrança. Então,
elaboramos esse projeto nessa data e - pasmem os senhores -
mais de quatro anos são passados e chegou hoje, á Mesa da
Assembléia, esse projeto, depois de passar por tantas
comissões, recebendo emendas, com discussões sobre sua
constitucionalidade. Chegou um calhamaço enormee um
projeto simples, que apenas sofreu algumas alterações.
Depois de muitos anos, com o término da Legislatura de 199'
a 1994, em 1995 tivemos que solicita r o aesarquivamentc
desse processo. O processo havia recebido o ng 852/92 e
passou a ter o ng 63/95. Mesmo assim, esse processo
Continuou se arrastando nesta Casa. Agora. vem a coisa mais
surpreendente: estive observando e lendo que, antes mesmo de
ser aprovado um projeto adendo, um anteprojeto que estávamos
apresentando, encaminhamos esse novo projeto para ver se
passava.
Por meio do trabalho das Lideranças da Casa. da Liderança

do Governo e também do Departamento Jurídico desta Casa,
chegamos a uma conclusão e elaboramos o seguinte texto: (
Lê:)

'Substitutivo ng 3 ao Projeto de Lei flQ 63/95. Regulamenta
a cobrança de multa pelo atraso no pagamento de tarifas dos
serviços públicos de energia elétrica, telefone, água e
esgoto no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Dê-se ao Projeto de Lei ng 63/95 a seguinte redação:
Art. ig - A multa incidente sobre o valor do pagamento em

atraso relativo às tarifas de consumo medido dos serviços
públicos de energia elétrica, telefone, água e esgoto.
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fornecidos por concessionárias do Estado, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento), mesmo que o periodo da
inadimplência ultrapasse 30 (trinta) dias.
Parágrafo único - Quando a quitação ocorrer em prazo

inferior a 30 (trinta) dias da data do vencimento da conta,
o percentual relativo á multa será de 0.33 (trinta e três
centésimos) para cada dia de atraso.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificamos o projeto e ele foi aceito por todos. Pasmem

os senhores: chegou hoje, a esta Casa, para ser votado, esse
novo projeto, de Quatro anos. O que ocorreu: a Casa votou
contra esse projeto, porque existe um fato Que poucos talvez
saibam. Esse projeto esteve aqui, nesta Casa, e passou
várias vezes nas comissões pertinentes, recebendo emendas.
etc. Quando viu esse projeto, a COPASA se interessou em
saber como ele havia sido feito e como seria executado. A
empresa gostou do projeto e tirou uma cópia dele. Enquanto
isso, o outro estava tramitando.
Por mais que não queiramos acreditar, fomos surpreendidos,

há meses atrás, com a publicação desse mesmo projeto, "ipsis
litteris", assinado pela COPASA e pelo Governador do Estado.
Fatos como esses, que aconteceram anteriormente - que já

citei - e mais esse comprovam que esta Casa nunca poderia
deixar de aprovar esse projeto. O que o Governo mandou
publicar através da COPASA, ou a COPÂSA através do Governo,
é totalmente ilegal, porque existe um projeto em tramitação
nesta Casa, do qual foi tirada uma cópia, pelos
interessados, para publicar antes que ele fosse aprovado.
Isso significa que esta Casa está sendo vilipendiada nos
seus direitos, e muito. Afinal de contas, levamos anos
trabalhando nesse projeto. Houve vários abaixo-assinados de
Belo Horizonte; a imprensa comentou bastante sobre ele e até
parou de comentar, porque tinna falado demais. A própria TV

da Assembléia, constantemente, estava divulgando esse
projeto, de alto interesse do assalariado. Mas fomos
burlados. Que essa atitude, assumida dessa forma, não ocorra
com outros colegas. Aconteceu com o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, com o Alencar da Silveira Júnior e com
outros, que não denunciaram.
Não estou fazendo uma denúncia, estou reclamando cio

Legislativo de nosso Estado, porque, afinal de contas, sem o
Legislativo, não há lei. A lei tem vários motivos. Os
Governos Estadual e Federal podem decretar uma lei, quando
têm condições de fazê-lo. Mas essa ele não podia decretar,
nem mandar publicar no "Minas Gerais", porque ela não passou
pelo Legislativo. E a competência da iniciativa dessa lei é
do Legislativo. Nós, aQui, não estamos elaborando uma lei
que resulte em prejuizo para o Estado. Não estamos
elaborando uma lei que dê prejuizo aos órgãos públicos e
civis que prestam serviços à comunidade. Elaboramos uma lei
em favor de uma comunidade inteira, do assalariado, que é a
maioria do povo orasi'eirO.
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Aqui fica o nosso protesto para que conste em ata. Aqui,

também, fica o nosso desencanto, relativamente â atitude
hoje tomada nesta Casa, porque já haviamos combinado
anteriormente, sabendo que esse processo, dessa forma,
passaria por unanimidade. Infelizmente fomos traidos. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vascorcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente. Sras.

Deputaoas, Srs. Deputados, assessoria, galerias, imprensa,
comentei, na semana passada, o fato de aue faço política
sempre pensando em resultados positivos e fico satisfeito
quando eles são alcançados, mesmo não sendo tradalmo da
lavra, da dedicação deste Deputado.
Ocupo, hoje, esta tribuna, para dizer a todos os Deputados

da nossa alegria pela edição. pelo Governo Federal, da
Medida Provisória ng 1.526. de 5/11/96, que trata do regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno
porte. Logicamente, a medida foi assinada pelo Presidente ca
República, Fernando Henrique Cardoso, e, como tal, entra em
vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir
de l/1/97. Mas o porquê da nossa fel icidace. Sras. e Srs.
Deputados, com a obtenção desse resultado, que eu Chamaria
de prático e objetivo para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte em todo o território nacional,
deve-se ao fato de essa medida provisória instituir um
imposto único, de 5% a 10%, que substitui os impostos
federais e pode incluir os impostos estaduais e municipais,
se assim quiserem os 27 Estados da Federação Brasileira e os
5.500 municipios que compõem o nosso Pais. Imposto único,
sim, porque reúne os impostos federais declaratórios em
apenas um único imposto, em apenas um documento de
arrecadação e de pagamento. Esse imposto facilita e estimula
as microempresas, facilita a criação de novos empregos, tão
necessários para a nossa população, tão necessários para a
sociedade brasileira, diminuindo o desemprego. O seu nome é
adequado: imposto simples. Digo às Sras. e aos Srs.
Deputados que o nome tem muito a ver com esse imposto. Um
imposto simples para o bm da sociedade brasileira, das
microempresas e cas empresas de pequeno porte. Trata-se ce
enorme simplificação, no que tange ao asoecto burocrático.
porque toda a documentação de pagamento cOS diversos
impostos fica resumida a um único papel, faci'itando a vida
das microempresas, que não necessitarão de estrutura
administrativa para o pagamento dos diversos impostos, já
que estarão, todos, reunidos em um único imposto, numa guia
única de pagamento. Esse procedimento possibilitará a
regularização de milhares de empresas que, hoje. se
encontram na informalidade e não querem passar para a
formalidace, exatamente para se livrarem dessas dificuldades
burocráticas, dos Custos excessivos, do denominado "custo
Brasil", Que pesa muito no bolso do empresário de pequeno
porte. Chamaria a atenção dos Srs. Deputados para o fato de
que isso vai facilitar a resolução de um problema dramático
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neste Pais, a questão da assinatura ou não das carteiras
profissionais. Os pequenos empresários não assinam a
carteira de seus empregados devico às dificuldades, à
burocracia e aos custos que isso causa. Vai diminuir a
corr upção existente nas milhares de empresas, não
necessitando mais o pequeno empresário de fazer o papel de
corruptor, e alguém, do outro lado da mesa, de fazer o papel
de corrupto.
A sonegação passa a ser muito menor, porque todo pequeno

empresário pagará de imposto uma taxa relativamente pequena.
Sendo as taxas altas, é lógico que ele procure o caminho da
sonegação, até, e, principalmente, para sobreviver.
Gostaria de dizer que essa sonegação existe, de fato, por

necessidade de a microempresa manter sua existência.
Gostaria de dizer que esta questão é tão importante que, num
programa de televisão, em São Paulo. a candidata Erundina
colocou esse fato e parabenizou o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por ter tomado a decisão de instituir o
imposto simples. Da mesma maneira a Argentina, que faz parte
do MERCOSUL com o Brasil, araguai e Uruguai, quer que o
mesmo tratamento tributa --.o seja adotado para as
microempresas e as empresas de pequeno porte também nos
paises do MERCOSUL.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero congratular-

me com o nobre Deputado Ronaldo Vasconcelios, tomar posição
nesta vanguarda da defesa do pequeno e do microempresário
brasileiro e dizer apenas, ao parabenizá-lo por seu
pronunciamento brilhante, que estou de pleno acordo com S.
Exa. Devemos fazer criticas negativas e positivas, mas
visando, apenas, ao que é positivo para o nosso Pais.
Devemos louvar, sem dúvida, o Executivo Federal por essa
medida provisória.
Entretanto, Srs. Deputados, era necessário que a medida

tivesse vindo há mais tempo, porque o Governo amigo de
impostos desgraça sua nação. O Governo que não é amigo de
impostos, que é liberal, que faz com que o povo pague baixos
impostos, abençoa o seu povo inteiro. O Brasil ainda é um
dos paises em que se pagam mais impostos no mundo inteiro.
Queira Deus que essa iniciativa do Presidente possa ter
continuidade, de modo que venha a atingir todos os
empresários e o povo brasileiro, oprimido e sufocado por
tantos impostos.

Parabéns. Muito obrigado.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Agradeço ao ilustre

Deputado Raul Lima Neto, cujo aparte só engrandece a nossa
fala, principalmente quando ele nos apóia.
Gostaria de chamar a atenção das Sras. e dos Srs.

Deputados para a importância que tem a Medida Provisória nQ
1.526, assinada no último dia S. Ela dá rosto, existência ás
microempresas co Pais. Eu diria. Sr. Presidente, que essa
medida dá a cidadania necessária para que a microempresa
oossa existir, de verdade, em nosso Pais.
Poderia informar a todos que no Estado de Mnas Gerais o
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cadastro de contribuintes tem 240 mil microempresas ou
empresas de pequeno porte, e que essas empresas passam para
o Estado apenas R$7.000.000,00 por mês, conforme dados da
Secretaria Estadual ca Fazenda relativos ao mês de setembro.
Podemos ampliar esse número de empresas contribuintes e
arrecadar mais, porque, ampliando-se a base tributária, não
havendo corrupção ou sonegação, havendo mais empresas, é
lógico que a arrecadação será maior.
Por isso, faço um apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado,

Or. Eduardo Azeredo, pessoa a quem admiro e estimo, para que
faça um estudo e coloque Minas Gerais em posição de
vanguarda, adotando o imposto simples em nosso Estado antes
dos outros Estados irmãos de nosso Pais. Também, por esse
motivo, apresento a V. Exa. , Sr. Presidente, um requerimento
com esse objetivo, solicitando ao Governador do Estado que
proceda a estudos para a realização ce convénio com o
Governo Federal, adequando a nossa legislação tributária ao
disposto na Medida Provisória nQ 1.526, de 5/11/96, que
dispõe sobre o regime tributário das microemp resaS e das
empresas de pequeno porte. Faço o mesmo apelo ao Prefeito de
Belo Horizonte, Dr. Patrus Ananias, pessoa a quem admiro e
respeito, para que nossa cidade saia na frente, em posição
de vanguarda, em relação ás outras cidades brasileiras.

Finalmente, gostaria de parabenizar a Frente Parlamentar
da Micro e Pequena Empresa por todo o trabalho que, agora, é
coroado de êxito, com a edição desta medida provisória.
Parabenizo. principalmente, o companheiro de partido.
Presidente do PL em Minas Gerais, Deputado Federal Francisco
Horta, batalhador incansável para a implantação do imposto
único, batalhador incansável da Frente Parlamentar da Micro
e Pequena Empresa. Na verdade, ê o único representante de
Minas Gerais que tem assento nessa Frente. Gostaria, ainda,
de dizer ca nossa satisfação por estarmos aqui,
parabenizando o Presidente da República co Brasil. Fernando
Henrique Carcoso, por ter tomado uma decisão corajosa, sim.
mas acima de tudo, benéfica para a sociedade brasileira.
Muito obrigado.

- Sem revisão co orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
14 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente ca próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir. o Sr. Presicente dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada nesta reunião qela Comissão de
Educação - aprovação, na 47a Reun i ão Ordinária. dos Projetos
de Lei flQS 837,'96, do Deputado Simão Pedro Toledo, e 960/96.
do Deoutado Romeu Queiroz, e dos Requerimentos rs 1745 a
1.765, 1.768 a 1.772 e 1.775/96, do Deputado Carlos Pimenta
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(Ciente. Publ ique-se. ).
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Relatório Final cia Comissão Especial
Criada para Proceder a Estudo para Implantação, através dos
Orgãos do Programa de Atuação do Governo do Estado, da
Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial da Mulher. Em
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
em que pede seja enviado oficio ao Ministro da Agricultura,
solicitando providências quanto á securitização das dividas
dos produtores rurais da região norte-mineira. A Presidência
vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos do De putado Carlos Pimenta (2),
em que pede seja enviado oficio ao Presidente da CODEVASF,
solicitando um maior aporte de recursos financeiros, em
1997, para aquisição de novas perfuratrizes de poços
tubulares para a manutenção das ações do órgão na região
norte-mineira; e pedindo seja enviado ofício ao Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil. aos Deputados Federais.
Senadores e ao Ministro da Agricultura, solicitando esforços
para que seja prorrogado, pelo prazo de um ano, o vencimento
das dividas de custeio de emergência, dos produtores rurais
norte-mineiros. contraídas junto ao Banco do Nordeste do
Brasil em 1995 e 1996 (Oficie-se.); requerimento do Deputado
Durval Angelo. solicitando seja o Projeto de Lei n 959/96
encaminhado á Comissão de Fiscalização Financeira para sua
apreciação em 2Q turno; requerimento do Deputado Jorge
Hannas, solicitando seja o Projeto de Lei nQ 1.010/96. que
cria a Fundação Mineira de Saúde da Visão de Minas Gerais e
dá outras providências, apreciado em reunião conjunta das
comissões às quais foi distribuído (Cumpra-se.); O

Requerimento nQ 1.255/96. do Deputado Dilzon Melo, o qual
recebeu parecer favorável da Mesa, solicitando ao Presidente
do IPSEMG as informações que enumera a respeito da
administração daquela autarquia (Oficie-se.); o Requerimento
nQ 1.303/96, do Deputado Paulo Schettino, em que solicita a
transcrição nos anais da Casa dos seguintes documentos: A

população mineira e "Notas para a construção de um novo
modelo para a Polícia Civil de Minas Gerais - subsídios
panorâmicos para conhecimento do Governador do Estado
(Cumpra-se.); e o Requerimento nQ 1.349/96. do Deputado
Durval Angelo, pedindo informações ao Secretário de Estado
da Casa Civil e Comunicação Social acerca do funcionamento
do Conselho Estadual de Comunicação Social (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2 Fase da Ordem cio Dia, com a
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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 965. 829 e 609/96. 63,
224. 350 e 389/95; o Projeto de Lei Complementar nQ 17/96 e
o Veto ã Proposição de Lei np 13.128, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei np 987/96. da Comissão de Educação, que dispõe Sobre O

Conselho Estadual de Turismo e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação com as Emendas ns 1 a 6. que apresenta. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nQs 1 e 4 a 6. da Comissão de Administração Püblica,
nQ 7, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nqs 2 e 3.
da Comissão de Administração Pública. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ns 1 e 4 a 6, da Comissão de Administração
Pública, e nQ 7, da Comissão de Educação, e pela rejeição
das Emendas nos 2 e 3, da Comissão de Administração Pública.
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 4 a 7, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas flQS 2 e 3. da Comissão de
Administração Pública, 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 987/96 com as Emendas ns 1 e 4 a 7. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei np 988/96, da
Comissão de Educação, que dispõe sobre o Plano Mineiro de
Turismo. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto com a Emenda np 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. ( Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 988/96 com a Emenda nQ 1. A

Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 685/96. do

Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a concessão de
financiamento de equipamentos corretivos a portadores de
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deficiência. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e Ação
Social, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto,
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, esse projeto

que dispõe sobre a concessão ce financiamento de
equipamentos corretivos a portadores de deficiência tem um
cunho social muito grande. Merece, portanto, a nossa
apreciação e os nossos parabéns não só ao autor, mas,
também, a todos aqueles que o apóiam. Sabemos, Sr.
Presidente, que as obras sociais são de suma importância
para a Nação brasileira e, diga-se de passagem, para todos
os povos mais sofridos e sem recursos do mundo inteiro.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade da
discussão desse projeto, para comentar a obra social, que
foi tão elogiada nesta Casa, e que foi feita pela Vale do
Rio Doce, empresa que vem passando por um processo de
privatização e que é elogiada nesta Casa, especialmente por
sua ação social, considerada uma das melhores do nosso Pais.
Entretanto, às vezes, o Estado, a União, os Prefeitos não
podem fazer obras sociais porque não dispõem de recursos
para essa obra tão importante, exatamente porque, em alguns
casos, não podem contar com impostos que seriam devidos
especificamente ao Estado, à União e às Prefeituras, por
empresas estatais que fazem suas próprias obras sociais,
mas, por outro lado, não permitem que o Estado e a União
cumpram seu dever por falta de recursos. Ora, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, muitos Deputados têm feito
apologia da manutenção da Vale do Rio Doce como estatal,
muitas argumentações têm sido feitas por parlamentares que
defendem a continuidade da Vale como estatal. Mas esquecem-
se de que é quase uma convenção internacional que o subsolo
pertence à União. Se quisermos explorar petróleo nos Estados
Unidos, podemos, mas 85% do petróleo explorado irá para a
União; apenas 15% ficarão com a empresa privada que explorar
esse petróleo. Esses 15% já são uma fábula e formam grandes
empresas no mundo inteiro. NO Brasil, se assim fosse, se a
Vale do Rio Doce recolnesse. como qualquer empresa privada,
teria a obrigação de recolher 80% do minério do subsolo aos
cofres da União e do Estado. O Estado poderia fazer uma obra
social e a União também, maior do que qualquer uma que já
tenha sido feita na América Latina, porque a arrecadação
seria altissima. Mas es quecemos que uma estatal cria uma
situação terrível. Ao examinarmos uma estatal, verificaremos
que ela é um Estado dentro do outro: tem uma série de
prerrogativas, uma série de beneficios, não paga uma série
de impostos que outras empresas pagariam e, ao final, acaba
administrando aquilo para ela prõpria, como se fosse um
Estado dentro do outro. Por isso não podemos aceitar as
argumen tações de que a obra social realizada pela Vale do
Rio Doce seja aquilo que mais leva os seus defensores a
terem argumentos oe sobra para defender a perpetuação dessa
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estatal. Concordamos com os que são pela privatização.
Achamos que o dever do Estado é com o social, sim. Achamos
que o dever do Estado é fiscalizar essas grandes empresas,
assim como as pequenas. O dever do Estado é dar oportunidade
a todos, como um pai de família faz com seus filhos. O dever
do Estado é administrar o povo, e não empresas. Bancos ou
exploradores de petróleo ou de minério. Se fizermos um exame
apurado, veremos que 80% do subsolo pertence à União, quase
que por convenção internacional. Se a Vale do Rio Doce
recolhesse 80% aos cofres públicos, o Estado teria condições
de fazer oora social extremamente grande. Não o faz. porque
não receoe em seus cofres esse recolhimento, porquanto a
estatal goza de uma série de benefícios. E. dizer que eia é
nossa. Termina sendo, na verdade, um cap ide de empregos para
políticos e pessoas oportunistas.
Temos um telefone celular, Sr. Presidente, e tentamos

atender a uma chamada, na Av. Cristiano Machado, hoje, mas
ao atendermos, rapidamente caiu a ligação. Temos aquelas
pequenas torres instaladas pela TELEMIG para atender os
celulares. A Motorola quis colocar um satélite no Brasil.
Isso tornou-se noticia no Pais para que todos que tivessem
esse aparelho e pudessem usá-lo de qualquer parte do
território. A NEC disse que não ficaria para trás e
colocaria, também, o seu satélite. Rapidamente, a TELEBRAS
não permitiu, dizendo que era um absurdo e que eles não
conseguiriam competir. Resultado: oprime o povo, deixa o
povo esmagado, com os telefones ruins, com as torres já
superadas, e o usuário pagando uma fábula para manter uma
estatal, caríssima. Na verdade, é como se tivéssemos um
Estado dentro do outro, com as estatais.
A defesa, a argumentação de que a obra social que a Vale

do Rio Doce faz é um objetivo para que perpetuemos essa
situação que está fora da lógica. Se ela recolhesse aos
cofres públicos o que parece ser uma convenção internacional
- 80% do sub-solo -, o Estado teria dinheiro de sobra para
obras sociais jamais vistas.
Por isso, elogiamos esse projeto, mas queremos ver se ele

poderá ser realizado, ou seja, se o Governo tem recursos
para bancá-lo e fazer uma larga obra social. Penso que só
seria possível se tivesse arrecadando nos seus cofres, o que
lhe é de direito. Basta. chega de uma postura retrógrada.
Isso não deu e não dará certo. Sabemos Que a força do
capitalismo é a competição. Deve-se privatizar tudo a toque
de caixa, e o Estado deve assumir a sua função social e
administrativa para o povo, e não assumir a função de
empresário. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

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

acho interessante a discussão do Projeto de Lei ng 685/96.
do Deputado Miguel Martini. que ensejou essa intervenção do
nobre colega, o Deputado Raul Lima Neto.
Ninguém fará uma argumentação em defesa do controle da

Vale do Rio Doce em função de possiveis benefícios sociais -
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em alguns casos, até muito assistencialistas - que a
Companhia promove nas cidades, regiões e Estados onde está
instalada. E o argumento do nobre colega Alberto Pinto
Coelho foi num nível tal que ele não conseguiu captar. Ele
levantou todo um histórico da luta pela conquista do suosolo
neste Pais, levantou uma argumentação do próprio histórico
da Vale e da questão estratégica do q ue representa o
controle estatal do subsolo para qualquer nação e tocou numa
questão fundamental, que é a do controle estatal do subsolo,
no caso especifico da vale, e na questão da democracia,
mesmo, introduzindo um pouco do conceito de nação.
O nobre colega tem uma visão do que é estatal dissociada

do que é público, tem uma visão do que é estatal separada de
alguns elementos que são fundamentais, que têm que ser
vistos e apreciados.

Acho que, hoje, fazer uma denúncia dessas, usando até
argumentação fiscal, primeiro, e • palha. A Vale, hoje, não
pesa, não onera em nada os cofres públicos e se mantém
basicamente com seus próprios investimentos, investindo alto
na área de pesquisa, na área especifica de mineração. Então,
acho que essa não é a argumentação.
Hoje, vemos claramente que, ce um lado deste Pais, estão

os vendilhões da pátria, os inimigos do povo, os inimigos da
Nação, os traidores do conceito de soberania, em nome de uma
tese de globalização, de algo chamado 'modernidade".
O que estamos vendo com essas teses neoliberais é, cada

vez mais, o aumento da miséria e da pobreza. O relatório do
próprio Banco Mundial, na semana passada, o qual - acredito
- o nobre colega deve ter lido, pois foi divulgado na
integra nos jornais de circulação nacional, atesta que, se o
Plano Real trouxe a estabilidade da moeda, está havendo O
aumento do empobrecimento e da miséria na população; que o
Brasil precisaria crescer de 7 a 8% ao ano para tentar
superar esse processo geometricamente crescente de pobreza e
de miséria, de exclusão social. E isso não acontece.
A função do Estado está presente, sim, nos setores que o

nobre colega indica, como educação, saúde, segurança, mas
também em áreas estratégicas da pesquisa, da quimica, do
setor mineral Esse ê o conceito de Estado. Defendemos um
Estado soberano e democrático; não submisso, subserviente ao
capital internacional. E. ai, vemos a quem interessa a
privatização da Vale.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero dizer ao

nobre colega. Deputado Durval Angelo, que compreendo,
evidentemente, pela linha de pensamento, pela corrente, pela
escola de onde procede S. Exa. , que é o PT, que. às vezes,
seu pensar é totalmente bitolado.
Ora, dizer que a tese neoliberal produz mais pobreza: o

que é isso, capitão? Olhe para os países do Primeiro Mundo:
Suiça, França. Estados Unidos, Inglaterra. Dizer que eles
nos exploram é absurdo.
O Deputado Durval Angelo - O nobre colega está fazendo

confusão com o conceito de neoliberalismo.
Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Dê-me licença. Eu
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estou com o aparte. Estou concluindo.
Veja bem a privatização da Vale do Rio Doce. Estamos

discutindo esse assunto dentro da discussão de um projeto
que dispõe sobre dispêndio do Estado para realizar obra
social. E a vale foi defendida pelo fato ce realizar obra
social
No ano passado. S. Exa. sabe, pois estávamos aqui votando

o projeto pelo Qual a vale do Rio Doce concedeu um
empréstimo de cento e poucos milhões ao Governo do Estado.
Se ela fosse uma empresa não-estatal e fizesse recolher aos
cofres da União e do Estado o correspondente a 80% do
subsolo. Que pertence à União e ao Estaco: se ela fizesse
recolher um mês de imposto igual ao devido por uma empresa
privada, séria, sem duvida, faria recolher muito mais Que
esse empréstimo Que ela fez ao Estado, no Denodo de não sei
quantos anos, em apenas uma semana. Uma estatal, que explora
o subsolo e não paga os impostos devidos como uma empresa
privada, é um Estaco dentro de outro. E é dever do Estado
fazer obra social, como é dever de qualque r empresa.
Agora, dizer que se está vendendo o Pais, não. O dever do

Estado, Sr. Deputado, é cuidar do povo. A nação ê o povo, e
não, os empresários. Esses empresários que detêm o poder nas
estatais, na verdade, julgam-se donos ca Nação , razão pela
qual não ê permitida a competição, não se permite que
tenhamos produtos melhores, não se permite Que o povo
desfrute do progresso da ciência.
Eis ai o exemplo das 'teleporcarias" que temos no Brasil

inteiro. "Teleporcarias" porque têm o comando, têm o
controle e não permitem que o povo tenha acesso ás
telecomunicações.
Citei aqui o exemplo cia Motorola, que queria colocar um

satélite, a fim de que qualquer brasileiro pudesse se
comunicar de qualquer lugar do Brasil, pelo seu telefone. A
NEC quis o mesmo. Para competir, a TELEBRAS deveria colocar
o dela. Não. Ela simplesmente impede que isso seja feito,
mesmo já tendo sido quebrado o monopólio, porque continua
oprimindo o povo. Basta. A força de um povo e de um
capitalismo moderno é a competição, e a estatal é contra
isso porque ela monopoliza, em sua grande parte.
E existe o monopólio do minério em nosso Pais. O que eu

quero dizer - desviei um pouco o assunto -, ê que, se a Vale
do Rio Doce recolhesse aos cofres públicos o devido imposto
de uma empresa particular, ou seja, 80% do subsolo, se a
PETROBRÂS recolhesse isso e competisse, o Estado teria uma
arrecadação que V. Exa. nem mesmo imagina: monstruosa. Ela
não recolhe, tem prerrogativas de estatal, não paga os
impostos devidos ao Estado, faz obra social e vai por ai
afora, e o povo continua tenco, dentro do Estado, um outro
Estado, q ue é uma empresa estatal independente do seu
Estado.
O Deputado Durval Angelo - Há um problema conceitual.

Talvez, a paixão, o entusiasmo, a sanha "privatista e pouco
preocupada com a Nação, do colega que admiro e respeito,
troque alguns elementos de conceito. Primeiro, querer
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identificar toda a experiência do Estado de bem-estar social
construido na Europa e na América do Norte com a pol.itica
neoliberal é não conhecer a própria evolução do sistema
capitalista e o que representou o sistema neoliberal a
partir do final da década de 70 e inicio ca oe 80. Também,
ao dizer que o Estado tem que se desobrigar cara investir em
área social, fere a própria lógica da matemática do
desenvolvimento do neoliberalisrno na Europa. Na década de
80. o Estado se responsabilizava por 35% das políticas
sociais da Europa, depois daquela sanha neoliberal que levou
à privatização de muitos setores. Hoje, o capital que
deveria te r vindo para o setor produtivo acabou indo para a
ciranda financeira. Acabou acontecendo um processo de
"financeirização de capital, que é a lógica do
neol iberal ismo.
Hoje, vemos que a responsabilidade do Estado para com os

mais pobres, através da política de salário-cesemprego, de
políticas sociais na área de saúde, educação e Outros
setores da área da previdência, está em torno de 40% na
Europa. Da década de 80 para a de 90, as bolsas de valores
cresceram quatro vezes mais. Então, essa lógica de que o
neoliberalismo irá fazer justiça social é um argumento tão
pífio quanto tantos a que estamos assistindo ai. Isso não
confere. A privatização aconteceu na Argentina, com o
sistema de telefonia. Houve mais condições de acesso ao
telefone pela população? Houve, mas a inadimplêricia na
Argentina, por parte dos usuários do sistema de telefones,
está em 45%. As pessoas estão tendo suas linhas cortadas em
função disso.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Isso é um absurdo.
São informações que não são sérias. Veja o exemplo de Cuba e
da Romênia.
O Deputado Durval Angelo - O neoliberalismo insano,

doente, como muitas vezes é defendido, já é uma experiência
ultrapassada na própria Europa e na América do Norte. Só que
somos os últimos a saber disso e a ter informações quanto ás
condições de vida e de sobrevivência da população.
Então, acho que, de acordo com as observações feitas pelo

Deputado, em função do fervor e ca paixão ideológica, ele se
esquece de problemas conceituais fundamentais. A Vale, hoje,
é uma empresa estratégica e fundamental. Há uma questão
muito importante. Até avaliar a capacidade produtiva daquela
empresa e suas potencialidades é difícil. Como o Deputado
fala tanto em arrecadação de impostos, queremos dizer que a
Mina de Morro Velho é privada, sempre foi, e não está
registrado para nós que a população de Nova Lima tenha
melhores condições de vida e ae sobrevivência, em função da
arrecadação de impostos, do que Contagem. Belo Horizonte ou
Betim. O que lá ficou foi a doença no pulmão dos ooeràrios
daquela fábrica, foi a exploração. Onde está a arrecadação?
Fala-se tanto em arrecadação. Onde está essa enorme
arrecadação da MBR para os cofres do Estado, para os cofres
do Município? O Deputado confunde alhos com bugalhos.
0 Deputado Raul Lima Neto ( Em aparte) - 0 gue se há de
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fazer. Deputado, e corrigir essas distorções, executando-se
uma fiscalização rigida.
O Deputado Durval Angelo - Então, comecemos pelo setor
privado, para, depois, cobrarmos do setor público.
O Sr. Presidente - Não há outros 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 lQ turno, o Projeto
de Lei no 685/96. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocanco os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã,
dia 14, ás 9 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.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 39a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
12 DE NOVEMBRO DE 1996, DESTINADA A COMEMORAR OS 30 ANOS DE

FUNDAÇÃO DA RURALMINAS
Presidência aos Deputados Agostinho Patrús

e Warae r'ley Avia
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Atas - Designação de

comissão - Composição caMesa - Destinação da reunião -
Execução co Hino Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau
- Palavras do Sr. Aluizio Fantini Valeria - Entrega cie olaca
- Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio
Júlio - Ailton Vilela - Ajairnar Silva - Alvaro Antônio -
Ancierson Adauto - Anivaldo Coelho - António 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 Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista cie
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Régis -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wander y 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 2a-Secretária, para oroceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

Atas
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência designa os Deputados Elbe Brandão, Glycon Terra
Pinto, Carlos Murta e Dilzon Meio para, em 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 à
mesa os Exmos. Srs. Alysson Paulinelli, Secretário de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e representante do
Governador do Estado; e Aluízio Fantini Valêrio. Presidente
da RURALMINAS; e os Ilrnos. Srs. Belchior Augusto de Melo.
Superintendente Regional do INCRA; Jáder Figueiredo,
Superintendente Regional do IBAMA; Teõfilo André Costa Cruz,
representante da UEMG. e José Edgar Penna Amorim Pereira,
Procurador-Geral do Município de Seio Horizonte.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à comemoração dos

30 anos da RURALMINAS.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino
Nacional
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Agostinho Patris; Exmo. Sr. Dr.
Alysson Paulineili, Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e representante do Governador do Estado,
Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Aluizio Fantini Valério,
Presidente da RURALMINAS; limo. Sr. Dr. Belchior Augusto
Melo, Superintendente Regional do INCRA; limo. Sr. Dr. Jãder
Figueiredo, Superintendente Regional do IBAMA: limo Sr.
Prof. Teófilo André Costa Cruz, representante da UEMG: Ilmo.
Sr. Dr. José Edgard Penna Amorim Pereira, Procurador-Geral
do Município de Belo Horizonte, a RURALMINÂS é uma entidade
vitoriosa. Após 30 anos de atividades profícuas, encontra-se
plenamente integrada na vida sócio-econômica do povo mineiro
e na administração do Estado de Minas Gerais.
Sua contribuição para o progresso agropecuário do nosso
Estado e do Pais é uma realidade concreta e significativa,
colaborando decisivamente para proporcionar ao homem do
campo adequada infra-estrutura para suas atividades
produtivas.
Foi criada para implantar o Plano Integrado de
Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas - PLANOROESTE.
Este surgira da constatação, pelo Governo, de que existia
naquela área (correspondente a 20% de todo o Estado) um
grande potencial de recursos agrários e humanos isolado e
subaproveitado. Foi projetado, pois, para integrar a região
á economia do Estado e do Pais. A atuação da RURALMINAS no
desempenho de sua tarefa entusiasmou a todos, transformando
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aquele vazio sócio-económico em verdadeiro celeiro
agropecuário. Basta lembrar que ali foram criadas 320
escolas. 84 postos de saúde, 18 armazéns, 4 centros de
abastecimento e 1 hospital. Foram assentadas 1.500 familias
de agricultores, num raio que abrange 24 municipios.
Completando a infra-estrutura, foram construidos 3.400km de
estradas e 40 postos de telefonia, além de obras de
irrigação, drenagem e Saneamento e sistemas de abastecimento
de água.
Esse sucesso fez com que, gradualmente. fosse crescendo a

abrangência das atividades cia RURALMINAS. A Lei ng 11.178,
de 10/8/93. consolidou essa tendência.
Trata-se, hoje, de uma grande entidade, capaz de alcançar o

desenvolvimento agrário de todo o imenso interior de Minas,
proporcionando bem-estar, conforto e perspectivas de dias
melhores para o seu povo.
No limiar do terceiro milénio, quando todo o mundo procura
se inserir na era cia globalização da economia, numa onda
avassaladora de integração de mercacios. e quando o nosso
Pais busca consolidar a sua posição no circulo promissor do
MERCOSUL, a RURALMINAS encontra-se pronta para se adaptar às
exigências da modernidade e se adequar ao ritmo imposto pelo
capitalismo à economia mundial.
Seguindo pari passu os avanços tecnológicos e as mudanças
de comportamento gerencial que balizam os rumos de
instituições que lideram o "ranking empresarial, a
RURALMINAS se atualiza. Conta com uma equi pe credenciada de
técnicos com vasta experiência e com uma eficiente frota de
máquinas apropriadas ao trabalho.
Com projetos abrangendo mais de 230.000ha, nas áreas de
irrigação, drenagem, saneamento, barragens, piscicultura,
conservação e uso do solo e da água, consolidou-se como
entidade de inegável reputação no meio rural, prestando
relevantes serviços ã comunidade. Poucas instituições
públicas podem se igualar a ela em número de realizações.
A atual diretoria, tendo à frente o Dr. AluiziO Far,tirii
Valêrio. quando assumiu. em 1991. pela segunda vez,
encontrou diante de si um quadro de grandes dificuldades.
Com dedicação e competência, foi superando todos os
obstáculos, acabando por revigorar a instituição e firmar a
sua presença em todo o território mineiro. Ela passou então
a assumir novas funções, sempre desempenhadas com sucesso. O
orçamento de custeio foi recomposto e adequado à realidade.
O patrimônio foi recuperado, e fizeram-se novos
investimentos para melhoria e ampliação dos equipamentos. O
arquivo foi reorganizado, a contabilidade foi zerada. Tudo
isso com a consultoria da Fundação João Pinheiro. Em 1992.
foram retomados os investimentos.
Reestruturada, foi-lhe imprimido novo dinamismo, mostrando
presença onde os ditames do processo ce desenvolvimento
demandassem a sua colaboração.
Havia 14 mil processos paralisados referentes a
regularização de terras rurais e urbanas. O esforço da
RURALMINAS foi fundamental para a regularização dos
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processos de posse e a agilização da entrega de novos
títulos. Foram já titulados 90.500 proprietários rurais e
urbanos. numa área correspondente á do Estado do Rio de
Janeiro, com cerca de 4.800.000ha. Milhares cc famílias
foram arrancadas á inércia e ao regime ce subsistência e
integradas à economia de mercado. A produção agrícola
aumentou, a produtividade melhorou consideravelmente.
No programa de legitimação de terras devolutas urbanas,
foram assinados convênios com mais de 250 Prefeituras do
interior, os quais proporcionaram a obtenção definitiva de
títulos de propriedade. Esse serviço está completamente
inforrnatizado, conduzido por uma equipe de 11 gerentes de
escritórios regionais e postos avançados e 21 técnicos
especializados em medições e oemarcações, contando ainda com
veículos e equipamento topográfico.
O Programa de Distritos Florestais visa à ocupação de áreas
não destinadas às atividades agrícolas. A RURALMINAS,
atuando nele, contribui para o processo de reflorestamento
do Estado.
A partir Ce 1991, ela substituiu o extinto DNOS no processo
de saneamento urbano, atende atualmente a 200 Prefeituras e
beneficia ce-ca de 52 mil familias. numa obra de grande

sentido social.
Datam dessa ocasião, também, atividades ligadas à
engenharia agrícola, abrangendo obras de irrigação.
drenagem, saneamento, construção de silos, barragens. açudes
e tanques de piscicultura, as quais beneficiam cerca de 65
mil pessoas.
Com a criação da Diretoria de Gerenciamento de Projetos, em
1993. a Secretaria ce Estado de Agricultura transferiu para
a RURALMINAS as atribuições de supervisão, coordenação e
fiscalização dos projetos rurais.
A busca do desenvolvimento sustentável fez com que a
instituição implementasse ações diversas, como
reflorestamento e administração de impactos ambientais. O
controle do meio ambiente se faz necessário para a redução
dos efeitos negativos que podem advir de projetos mal
orientados. Essa preocupação é pressuposto básico para o
sucesso de qual quer empreendimento que vise ao equilíbrio
harmônico entre o homem e a natureza. A terra tem de ser
compreendida, respeitada e preservada.
Cabe mencionar rapidamente, entre os Inúmeros programas
espalhadas pelo território mineiro, nos quais a RURALMINAS
está envolvida, o gigantesco Projeto Jaiba. Ele visa ao
desenvolvimento regional integrado, com base na
agroindústria e na atividade agropecuária, incorporando
100.000ha irrigados ao processo produtivo, no vale do rio
São Francisco. gerando 80 mil empregos.
Em seu trigésimo aniversário, a fundação completa também
três anos de gestão para a qualidade total, com a meta de
capacitação de todos os seus servidores, em conformidade com
o lema 'qualidade a serviço do campo".
Ao finalizar, de maneira sintética, o registro de alguns
dos muitos programas idealizados e executados pela
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RURALMINAS. não poderia deixar de citar três importantes
frentes dessa Fundação que dinamizou e impulsionou duas
amplas regiões mineiras: O Programa de Desenvolvimento da
Zona da Mata - PRODEMATA -• aliado ao Programa de
Sistematização de Várzeas Irrigáveis - PROVARZEAS -, que
mais tarde foi estendido a outras regiões. São programas que
merecem ser reeditados, tal sua importância sócio-econômica
para a sociedade. A RURALMINAS conseguiu montar uma matriz
operacional em que a engenharia civil e a engenharia
agronômica, juntamente com os segmentos sociais, provocaram
mudanças tecnológicas de produção, de comercialização e de
consumo, extraindo de uma vasta e rica região, até então
adormecida nos recortes das montanhas, o que ela tinha para
oferecer.
A terceira frente foi o Programa de Assentamento Dirigido
do Alto Paranaiba. pelo qual os Municipios de São Gotardo.
Ibiá, Rio Paranaiba e Campos Altos receberam o mais racional
e exemplar projeto de assentamento de colonos. A antevisão
do Secretário de Agricultura no inicio da década de 70. Dr.
Alysson Paulineili, Que idealizou e incentivou uma feliz
combinação de reforma fundiária com reforma agrária,
permitiu mostrar ao Brasil e ao mundo a potencialidade do
cerrado e a viabilidade de um projeto harmônico e
interativo, cujo processo produtivo redundou num explosivo
desenvolvimento sócio-econômico para a região. A
participação efetiva da RURALMINAS garantiu o sucesso dessa
empreitada, que contou com a parceria da EMATER-MG, do BDMG
e da iniciativa privada, através da Cooperativa Agricola de
Cotia. Foram 61.000ha, cujos excelentes resultados
permitiram abrir as fronteiras do cerrado, mais tarde
consolidadas pelo POLOCENTRO e pelo PRODECER. este com a
participação do Governo japonês. Essa hoje fenomenal região
produtora de grãos teve por trás de tudo isso o árduo
trabalho da Fundação.
Assim, a data não pode deixar oe ser comemorada por esta
Assembléia como um marco histórico no processo de
desenvolvimento do nosso Estado. Cabe ainda registrar a
gratidão do povo mineiro pelo que a RURAL.MINAS tem realizado
em seu beneficio.
Ao seu Presidente, Dr, Aluizio Fantini Valério. que lidera
uma diretoria unida e competente e um corpo de servidores
dedicados e eficazes, rendemos homenagens e agradecimentos.

Palavras do Sr. AluizioFantíni Valénio
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa; Dr. Alysson Paulinelli, Secretário
de Agricultura. Pecuária e Abastecimento; Dr. Belchior
Augusto de Melo. Superintendente Regional do INCRA: Dr.
Jáder Figueiredo, Superintendente Regional do IBAMA: Prof.
Teófilo André Costa Cruz, representante ca UEMG: Dr. José
Edgard Penna Amorim Pereira, Procurador-Geral do Municipio
de Belo Horizonte: Deputados presentes: De p utado Paulo Piau,
autor do requerimento de homenagem ã RURALMINAS: Srs.
Conselheiros da RURALMINÂS; senhores ex-Diretores da
RURALMINAS, Drs. Ronan Vieira ae Oliveira. Miguel Duarte
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Cialdini e Hubert Brant; senhores companheiros, atuais
Diretores da RURALMINAS. Drs. José Mário, Luiz Afonso e Luiz
Figueiredo; senhores e senroras convidados, companheiros da
RURALMINAS, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos,
muitíssimo honrados, as homenagens que estamos recebendo cia
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sob a Presidência do
ilustre amigo e Deputado Agostinho Patrús. Esta Casa é
depositária das mais caras tradições políticas de Minas e
centro de convergência de todas as correntes do pensamento
politico-partidário, consolidadas pela expressa vontade da
sociedade mineira.
Em especial, agradecemos ao ilustre amigo e Deputado Paulo
Piau pela iniciativa de propor á Assembléia Legislativa,
nossa grande parceira, esta homenagem que tanto dignifica a
RURALMI NAS.
Nunca será demasiado reafirmar que a RURÂLMINAS é Governo.
Foi criada em 1966 pelo Governador Israel Pinheiro, homem de
reconhecida visão política e administrativa, para desbravar
e consolidar a região Noroeste de Minas, com os seus
117.000km2 e 24 municipios, dando-lhe suporte e condições
Para ser incorporada à economia do Estado. gerando
benefícios sociais e estimulando a cidadania. Eram mineiros
isolados do desenvolvimento em sua própria terra.
Coube ao inesquecível Governador Rondon Pacheco, sob a
inspiração de Alysson Paulinelli, assegurar à RURALMINAS,
com muita sensibilidade, as diretrizes e os suportes
político e material indispensáveis ao iniciar a sustentação
de sua marcante trajetória. Prestamos nossa homenagem também
ao Governador Hélio Garcia. que resgatou a RURALMINAS da
quase inviabilidade Institucional, quando reassumiu o
Governo em 1991.
Do Governador Eduardo Azeredo e seu vice, Walfrido dos
Mares Guia, reconhecemos, agradecidos e estimulados, o
indispensável apoio às ações e aos programas governamentais
empreendidos pela RURALMINAS em grande parte dos municipios
mineiros. O permanente suporte do Governo à terra contribui
de forma decisiva para o propósito da RURALMINAS de promover
o desenvolvimento regional, beneficiando o campo e a cidade,
e faz deste Governo um destaque no cenário politico nacional
pelo discernimento e pela competência diante dos grandes
desafios.
Queremos demonstrar também, publicamente, os nossos
agradecimentos ao ilustre Secretário Alysson Paulineili,
companheiro de todas as horas, pela disponibilidade, pelo
apoio e pela ded i cação . Homem público, ajudou a RURALMINAS
em períodos distintos a perseguir, obstinadamente. a
modernidade como instituição pública e a eficiência como
objetivo permanente junto a seus usuários.
E justo também ressaltar o comprometimento de seus
Diretores e funcionários, ao longo desse tempo, e confiar
que os desafios que se multiplicam á nossa frente devem ser
partilhados e compartilhados por todos os servidores da
RURALMINAS.
Por seus Diretores e servidores ao longo desses 30 anos.
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entre reconhecidos estímulos de governo e das lideranças
mineiras e crises transitórias superadas, caminha a
RURALMINAS, em todos os seus projetos e ações
institucionais, para aumentar a eficiência em sua prestação
de serviços, reforçando a imagem de uma fundação devotada à
causa pública, comprometida com o desenvolvimento regional,
parceira confiável ae seus clientes e usuários, comedida no
uso do dinheiro público, transparente na sua administração e
conciliadora dentro dos ditames da lei e da ordem. A
RURALMINAS prima pela qualidade a serviço do campo, seu
desafio permanente.
Todos sabem que a história se faz com fatos e registros,
criticas e apoios, correções de rumo diante de realidades
diferenciadas, avaliação permanente e a contribuição
expressiva de pessoas e entidades. Registramos, nesta
singular oportunidade, os nomes oo Eng. Victor de Andrade
Brito, o primeiro Presidente, e do advogado Fajardo Nogueira
de Souza, que orientaram os primeiros e decisivos passos da
RURALMINAS; o apoio renovado de seus Conselhos de
Administração e Curador ao longo desses 30 anos e da
Associação dos Servidores da RURALMINAS - ASSER -, que
congrega os nossos servidores e valorosos companheiros de
trabalho. Aos parceiros do SistemaOperacional de
Agricultura. Pecuária e Abastecimento e á Imprensa Escrita,
Falada e Televisada, por sua cobertura às atividades da
RURALMINAS, os nossos agradecimentos.
Não poderiamos também deixar de prestar nossa homenagem
póstuma àqueles que não mais se encontram entre nós, mas que
foram incansáveis colaboradores: Elcio Costa Couto, Mauricio
Rangel Reis, Agripino Abranches Viana, José Elisio de Castro
Silva, Nelson Jairo Ferreira de Faria, Hélio Campos, Enio
Lopes da Silva. Eng. Newton Cardoso. Nelson São José,
Ricardo Constantino Turquia, Renato Barbuto, Moacir Cândido
Jardim, Carlos Veloso, José Monteiro de Oliveira. Washington
Walfrido do Nascimento, Paulo Francisco de Oliveira, Sávio
Domingos Bicalho, Marcos Barbosa, Simão Pedro Casassanta,
Reinaldo Marota Machado. João Dias de Carvalho. Milton
Gabriel Diniz, Augusto Ottoni Porto, Francisco Antônio
Nove]]!, Antenor Silva, Jair José dOS Santos, Geraldo
Ferreira Glória, Plauto Silva Araújo, José Maria Amorim.
Nélson Proença, Rivaldir Floriano, Geraldo Glória.
Os números que apresentaremos refletem muito trabalho e
perseverança, traduzindo parcerias econômicas, sociais e
políticas, que viabilizam metas e objetivos institucionais
estabelecidos pela RURALMINAS, em estreita consonância com
as diretrizes e os projetos governamenta's. Julgamos
oportuno levá-los ao conhecimento dos Deputados, das
autoridades, das lideranças e dos convidados presentes nesta
Casa, onde reside um dOS pilares da democracia: o Poder
Legislativo.
Vamos aos números:
- O Plano Integrado de Desenvolvimento do Noroeste de Minas
alavancou a região, tornando-a um pólo agrícola e
agroindustrial dotado de uma infra-estrutura inicial de
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3.408km de estradas construidas, 3.602m de pontes. 1.503km
de linhas de energia elétrica, 39 postos de telefonia, 190
escolas, 32 unidades de saúde, 21.360ha de saneamento
agrícola e 225 postos semi-artesianos. Além disso. 193.000ha
foram agregados ao processo produtivo através de 15 projetos
de assentamento, beneficiando 28 mil pessoas, com a criação
de empregos, salários e tributos. Houve justiça social no
campo.
- A regularização de terras, de modo ordeiro e pacifico, um

dos eixos de atuação da RURALMINAS, torna o produtor dono da
terra e me permite acesso ao crédito rural, assegura
tranqüilidade á sua família, contribui para fixar o homem na
terra e lhe cá confiança para investir no que é seu. Até
agora. estritamente dentro da lei, neste processo que tem a
Assembléia Legislativa como a grande parceira, foram
expedidos 110 mil títulos de propriedade em áreas rurais e
urbanas, que correspondem à área dos Estados do Rio de
Janeiro, de Sergipe ou Alagoas. ou de alguns países como a
Bélgica e a Holanda.
No tocante às áreas urbanas, a RURALMINAS assinou convênios

com 250 Prefeituras Municipais para legitimar essas áreas.
Ao comemorar seus 30 anos, a RURALMINAS beneficiou 500 mil
famílias com os programas de irrigação, drenagem, saneamento
agrícola e urbano, numa área de 230.000ha. Em nível público
e institucional, a RURALMINAS lidera esse trabalho no
Brasil
- Na conquista pioneira do cerrado, que representa 50% das
terras mineiras, a Secretaria de Agricultura, através da
RURALMINAS, criou o Programa de Assentamento Dirigido do
Alto Paranaiba - PADAP -' nos Municípios de São Gotardo, Rio
Paranaiba, Ibiá e Campos Altos, empresariando os produtores.
Hoje essa região produz mais de 200.000t de grãos por ano,
especialmente milho, soja, feijão, café, trigo, além de
hortaliças e legumes: 114 pivôs centrais estão instalados em
uma área de 7.200ha, o que torna o PADAP um dos mais
importantes pólos de irrigação do Estado. Isso representa um
pouco menos que o dobro do Projeto Gorutuba, que é uma das
razões do desenvolvimento do Norte de Minas'.
Juntando apoio do Governo e vocação para agricultura,
também foi implantado o Programa de Assentamento da Serra
das Araras - PADSÂ -, e já contabilizamos 150.000t de grãos
produzidos nessa área. A referência que a FAO nos oferece é
de 1.000kg de grãos por pessoa por ano para que se compare a
produção de grãos e a questão alimentar.
E preciso destacar também o projeto de assentamento do Sul
de Minas, já intensivo, com irrigação na produção
hortifrutigranjeira, e o Projeto Craúno, no .Jequitinhonha,
que somados representam mais de 12.000ha em beneficio de 200
mil famílias. Em verdade, são exemplos. Irradiam tecnologia
e são motivo de desenvolvimento cas regiões próximas
daquelas áreas onde estão localizados.
Na década de 1970, com a associação do Governo de Minas,
por intermédio cia Secretaria de Agricultura, e eni
articulação com os empresários e com o apoio do IBDF, foi
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desenvolvido também, son a coordenação da RURÂLMINAS, na
parte mineira, o Programa Distritos Florestais. Foram
destinados a esse programa 265.000ha de áreas que não se
prestavam ao desenvolvimento da agricultura. Esses programas
geraram 20 mil empregos e hoje se constituem em poderosos
núcleos de matérias-primas florestais que poupam os nossos
recursos.
Em 1974. a RURALMINAS, sob a inspiração do Secretário
Paulineili e com a cobrança do Dr. Renato Simplista, da
EMATER, implantou o Pró-Várzeas. Caminhamos com ele de 1974
até 1981, quando foi lançado o Pró-Várzeas Nacional. O Pró-
Várzeas Nacional inspirou o PROFIR. e se somarmos o
cumprimento das metas desses dois órgãos teremos, num lapso
de tempo de dez anos, a duplicação da área irrigada no
Brasil.
Procurando dar incentivos governamentais à Zona da Mata,
com seus 35.000km2 e 128 municipios. o PRODEMATA permitiu a
implantação ce 221km de estradas mais 1.300km oe linhas de
transmissão, beneficiando 2.700 propriedades. Foram
coristruidas 107 escolas, centros comunitários e unidades de
saúde. Foram equipados 273 postos de saúde, e 30 mil
produtores foram atendidos pela EMATER. Aconteceu no
PRODEMATA a primeira experiência mineira de reflorestamento
em nivel de pequeno produtor: 22.000 ha, 13 mil produtores.
Sem dúvida nenhuma, o segmento de reflorestamento do
PRODEMATA foi o inspirador, a base e a referência do
Programa do Fazendeiro Florestal, que é considerado um dos
melhores no mundo, que integra o pequeno produtor nesse
processo.
Somando o econômico ao social e contribuindo para
desacelerar o fluxo urbano e rural rumo a Brasilia. a
RURALMINAS atuou, com delegação do Governo de Minas, como
coordenadora do Programa da Região Geoeconômica. Entre
outras obras. odemos citar 800km de estradas. 15 pontes. 12
hospitais. 2C •:scolas. 7 ambulatórios, 35 unidades oe saúde
e 7 sistemas abastecimento de água.
No vale do :utuba. por meio ao um programa integrado, a
RURALMINAS coordenou a implantação de 600km oe estradas
vicinais. 873km de linhas de transmissão. 45 escolas, 7
Postos de saúde. 1 ambulatório e 400 fossas sépticas. e
emitiu 3.701 titulos.
Veio o PROHIDRO, também coordenado pela RURALMINAS, que
objetivou aumentar a disponibilidade hídrica regional em
municipios da área da SUDENE. Foram construidas 21 barragens
de perenização e um número grande de poços artesianos e
cisternas.
O Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Jaiba,
Projeto Jaiba. foi idealizado e iniciado em 1971 pelo
Governo do Estado, por intermédio da Secretaria da
Agricultura e da RURALMINAS. e constitui-se, hoje, no maior
projeto de irrigação aa América do Sul. Em 1974. o Governo
Federal associou-se ao Governo de Minas, por meio da
CODEVASF, nossa grande parceira, para a implantação desse
projeto.
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Na primeira fase do Jaiba. sob a cooraenação executiva da
CODEVÂSF e com o apoio logistico e técnico do Governo de
Minas, de seus órgãos e da RURALMINAS. está previsto o
assentamento de 2.200 irrigantes, aproximadamente, numa área
de 30.000ha, dos quais 25.000ha irrigados. Com  apenas 6% da
meta final de 100.000ha, já se cultivam mais de 30 produtos,
com uma produção superior a 80t de alimento por dia. O
potencial de produção do Jaiba 1, quando consolidado, poderá
alcançar 490.000t por ano, no valor de R$168.000.000,00, e a
geração de empregos diretos e indiretos, nessa etapa, deve
alcançar 52.400. Ainda sob a influência da agricultura
irrigada, nessa fase, empreendimentos privados estão
agregando cerca de 7.000ha de irrigação nas áreas adjacentes
ao projeto.
Sob a coordenação executiva da Secretaria da Agricultura,
por meio da RURALMINAS e com apoio logístico e técnico da
CODEVASF, a segunda etapa do Jaiba, com 30.000ha, dos quais
20.000ha irrigados, terá suas obras iniciadas em 1997. O
Jaiba, como um todo, tem a coordenação geral da SEPLAN. por
meio da SUDENOR. e sua coordenação executiva cabe à
Secretaria da Agricultura, por meio da RURALMINAS. Quando
consolidado, o Projeto Jaiba, com 100.000ha, poderá alcançar
uma produção de 1.400.000t de alimentos ao ano, no valor de
U$560.000.000.00, gerando cerca de 150.000 empregos diretos
e indiretos.
Ainda temos mais. O Projeto de Irrigação Entre Ribeiros
está sendo implantado pelos Governos Federal e Estadual, sob
supervisão geral e fiscalização da Secretaria da
Agricultura, por meio da RURALMINAS. em Paracatu. No Entre
Ribeiros, prevê-se a irrigação de 10.000ha. Nesse projeto
estão envolvidas a Secretaria da Agricultura, a Secretaria
Nacional de Recursos Hidricos. a Companhia de Promoção
Agricola - CAMPO -. a Cooperativa Agropecuária de Paracatu -
COOPERVÂP - e a Associação dos Irrigantes do Paracatu/Entre
Ribeiros. A primeira fase do projeto foi desenvolvida pela
RURALMINAS. em campo, no final da década oe 1980, com cerca
de 4.000ha, e tudo indica que, ao final do ano, teremos mais
cerca oe 6.000ha agregados ao projeto A considerar nossa
experiência, 10.000ha também é uma área expressiva de
irrigação.
Senhoras e senhores, Srs. Deputados, autoridades da Mesa,
seria extremamente exaustivo continuar citando mais dados e
resultados obtidos pela RURALMINAS ao longo desses 30 anos,
mas outros programas igualmente estratégicos e importantes
fazem parte da nossa rotina de trabalho com vistas ao
desenvolvimento regional.
Eu queria citar o PRODECER. que nos proporcionou uma

experiência muito interessante. Atendendo a uma orientação
do Ministro da Agricultura à é poca. Alysson Paulinelli. e do
Governador do Estado, a RURALMINAS foi encarregada de
proceder a todos os estudos de avaliação cas áreas do
PRODECER (e poucos sabem disso). Estudamos 200.000ha, usando
nossas aeronaves e nossos técnicos, e entregamos prontinho à
CAMPO as áreas oce o projeto de cerrado poderia
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desenvolver-se com mais agilidade. Assim, não deixo de
valorizar a RURALMINAS nessa extraordinária experiência
mineira.
Além do PRODECER, podemos citar o Projeto do Bonfinôpolis,
que vai irrigar mais 1.220ha ao processo produtivo, e os
planos diretores de recursos hidrícos das bacias dos rios
Grande. Paracatu. Verde Grande, dos afluentes do São
Francisco, dos rios Paranaiba. Mucuri, São Mateus, Buranhém,
Itarihém. Peruipe e Jucuruçu, envolvendo o Distrito Federal e
os Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Espírito Santo,
numa área oe 350.000km2. Que equivale a 60% do território de
Minas Gerais.
Três planos diretores estão em fase de negociação: os das
bacias dos rios Doce, Paraíba do Sul e Grande. Nesse
episódio dos planos diretores, eu gostaria de destacar o
extraordinário apoio da Secretaria de Recursos Hídricos e do
Ministério do Meio Ambiente e a coordenação. a parceria que
é feita pelas Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura.
Que orientam o DRH e a RURALMINAS na coordenação da
elaboração desses planos. Essa é uma experiência Que coloca
Minas, sem dúvida nenhuma, à frente de todos os Estados
brasileiros e que. presumivelmente, vai dar a Minas, dentro
de dois anos, a possibilidade de elaborar seu plano estadual
de recursos hidricos.
Resumindo esses números, é interessante dar uma idéia de
conjunto, pois temos dados muito expressivos como, por
exemplo, quase 10.000km de estradas e linhas de transmissão,
construção de 618 escolas em centros comunitários. 61
sistemas de abastecimento de água. 104 pontes. Citarei as
pontes de Paracatu e de Urucuia, que foram as primeiras
construídas em Minas Gerais, no território Noroeste, sob a
coordenação da RURALMINAS. dentro desse piano.
Tem também as pontes pecuenas, já que o Noroeste era só um
impedimento fisico. Contam-se às centenas, mas nunca foram
anotadas. A irrigação, a drenagem e o saneamento agricola
atingem 232.000ha.
E necessário registrar o atendimento a 213 municípios, nos
últimos quatro anos e meio, em obras de dragagem e
retificação de rios, numa extensão de 429km. E muita
quilometragem para saneamento urbano, e estamos fazendo isso
dentro da orientação do Governo.
Sobre a concessão de 110 mil titulos de propriedade, um
dado importante é cue um número maior de produtores e
ocupantes de terras devolutas urbanas nos espera, e à
Assemoléia, para que possamos atender-lhes na exoectativa de
exercer esse direito da cidadania.
A implantação de 26 projetos de assentamento com 4.900
familias, num total de 226.000ha. Esses projetos trazem só o
valor intrínseco, pois é grande o efeito de irradiação que
eles provocam.
o desenvolvimento dos planos diretores em 12 das 15 bacias
hidrográficas já mencionadas, a implantação de 1.859
atinginoo 500 mil famílias, silos, barragens. tanques e
piscicultura. Os beneficiários diretos e indiretos da ação
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dos projetos da RURALMINAS, não considerado o efeito
indireto, somam 500 mil familias.
São 450 os municipios anotados nos atendimentos sem
repetição. E o valor histórico de investimento desses
programas é de R$530.000.000.00. Se atualizarmos o valor
dessas obras, quem sabe seriam de R$2.000.000.000,00. Para
citar um exemplo, o valor da linha de transmissão de Montes
Claros, Janaúba, Rio Verde, interligação do Sistema
Pandeiro, reforma do Sistema Pandeiro, é de R$6.000.000,00,
que não confere muito com as linhas de transmissão, hoje, de
alta e média tensão, que foram implantadas. São linhas para
incrementar o desenvolvimento regional.
E preciso mencionar, e está muito evidente, que o trabalho

em parceria e a terceirização sempre marcaram a trajetória
cia RURALMINAS. Vamos, quem sabe, apesar de cometendo alguns
equivocos, por lapso, valorizar o suporte dos Ministérios do
Meio Ambiente, cio Planejamento e da Agricultura.
Na Agricultura, não posso me esquecer do Ministro Cirne

Lima, que, na gestão do Secretário Paulineili, passou para
Minas Gerais uma quantidade de recursos que equacionaram o
sério problema de contrapartida de Minas Gerais no Plano
Noroeste, naquele momento. Não dá para esquecer o Ministro
Cirne Lima, nem o Ministro Paulineili, já que são tantas as
suas realizações.
Seguindo com os parceiros, em nivel federal, temos a
Secretaria de Recursos Hidricos, que, sem dúvida nenhuma,
hoje, sob o comando do Dr. Paulo Romano, é uma parceira
inestimável; a CODEVASF, que está conosco desde 1974, pois
começamos juntos o Jaiba, inspirados por um só objetivo; e o
INCRA, que é o nosso parceiro do dia-a--dia.
As ações de parceira da RURALMINAS com a Campo já foram
mencionadas no PRODESSER. Quero me lembrar da Cooperativa
Agricola de Cotia, que pagou muito caro por sua capacidade
de inovar e de liderar processos. NO Brasil. os inovadores e
lideres pagam um preço caro por sua coragem. Mas está ai, e
foi parceira em muitos projetos.
Na esfera estadual, temos a Assembléia Legislativa, nossa

parceira, nossa conselheira, a quem devemos prestar contas
permanentemente, e a Secretaria de Agricultura, nossa base
politica e institucional, e também as Secretarias do
Planejamento, do Meio Ambiente, da Educação, da Saúde, das
Minas e Energia, bem como a SUDENOR, que faz um trabalho de
parceria muito importante no Jaiba. a Fundação Estadual do
Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas, o
Departamento de Recursos Hidricos, o IMA, a EMATER, a
EPAMIG. que chegou junto conosco no Jaiba, a CASEMG, o
CEASA. o BDMG, a Fundação João Pinheiro, o CETEC e as
Universidades de Viçosa e Lavras, a CEMIG, grande parceira
nas obras do Noroeste, a COPASA. a Policia Militar, o DER,
que dividiu com a RURALMINAS. fazendo 3.500km de estrada, e
as Prefeituras municipais. Queremos destacar também o
Conselho Curador da RURALMINAS, que é constituida atualmente
pela Secretaria de Agricultura, presidida pelo Secretário
Alysson Paulineili. pela SEPLAN. pela CODEVASF, pelo INCRA.
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pela FAEMG e pela FETAEMG, que são nossos conselheiros de
vanguarda.
Com a certeza de continuar servindo ao povo mineiro, em
especial aos municipios e aos produtores rurais, nesses
tempos de profundas mudanças sociais e econõmicas, com
vistas ao 3Q milénio que se avizinha, a RURALMINAS
continuará promovendo o desenvolvimento e o bem-estar
social, que sempre traçaram o rumo de sua caminhada pelas
generosas terras de Minas Gerais, o Estado sintese da grande
Nação brasileira. Muito obrigado.

Entrega de Placa Comemorativa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao limo. Presidente da RURÂLMINAS. Sr. Aluizio
Fantini Valério, uma placa alusiva a esta comemoração, Com
os seguintes dizeres: A RURALMINAS, o reconhecimento do
povo mineiro, por intermédio de seus representantes, pelos
30 anos de relevantes serviços prestados à sociedade.

Palavras do Sr. Presidente
A vocação predominantemente agricola da economia nacional e
mineira é uma realidade que tem resistido às rápidas e
profundas mudanças experimentadas por nossa sociedade na
segunda metade do século XX.
Examinamos, recentemente, os dados oficiais relativos ao
P18 brasileiro em 1995. A soma dos bens e serviços
produzidos no Pais acusou, no ano passado, em comparação com
o exercicio anterior, o expressivo indice de crescimento de
4,24%. Desse percentual, que corresponde a
R$758.000.000.000.00, nada menos que 12.2%. ou seja.
R$87.000.000.000.00, resultaram da atividade agropecuária.
São valores que falam por si e que nos ocorrem ao nos
reunirmos para nomenagear a RURÂLMINAS por seus 30 anos de
operação. Isso por

q
ue é evidente a contribuição que a

entidade tem dado, durante três décadas de existência, ao
desenvolvimento do setor rural em nosso Estado.
Quando foi criada, em 21/11/66. por meio da Lei ng 4.278,
ela tinha como objetivo primeiro a implantação do Plano
Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas -
PLANOROESTE. Com eficiência, levou a cabo o projeto, cujos
desdobramentos continua a acompanhar. Superou, entretanto, a
consecução da meta inicial, e atualmente os beneficios de
sua ação se fazem sentir na agropecuária de toda Minas
Gerais.
Hoje, nossa homenageada atesta sua presença no campo da
ação fundiária, ao promover o cadastramento, a discriminação
e a titulação de terras devolutas rurais e urbanas.
Desenvolve ainda trabalhos visando á colonização e ao
assentamento de produtores rurais. Na área de engenharia e
motomecanização agricola, elabora e executa projetos de
irrigação, drenagem, conservação do solo e saneamento
básico. Finalmente, no gerenciamento de programas de
desenvolvimento rural, fiscaliza obras e coordena
empreendimentos.
Além do PLANOROESTE, que motivou sua criação, a RURALMINÁS
empenha-se, com sucesso, em planos especiais de assentamento
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rural e em projetos que buscam o desenvolvimento integrado e
o aproveitamento hidroagricola em diversas regiões do

Estado. Cumpre ainda registrar algumas iniciativas
especificas, como o projeto do vale do Jaiba. Que adquirem
caráter de verdadeira redenção para as zonas beneficiadas.
A RURÂLMINAS teve origem em lei aprovada nesta Assembléia.
AO fazê-lo, a Casa agiu alicerçada na certeza de que estava
criando um órgão fundamental ao desenvolvimento agrário de
Minas. No presente, verifica-se a sintonia entre a atuação
deste parlamento, que conta com a dinâmica Comissão
Permanente de Agropecuária e Política Rural, e as ações da
RURALMINAS. Ambos acolhem, entre suas prioridades, a plena
realização das potencialidades económicas co setor e a
promoção da melhoria das condições de vida de nosso homem do
campo.
Aqui, por exemplo, a questão fundiária tem recebido
tratamento privilegiado, como o comprova o recente seminário
legislativo sobre reforma agrária em Minas Gerais, encontro
do qual saíram 259 propostas, entre elas 187 de consenso.
Estão, pois, a Assembléia Legislativa e a RURALMINAS
irmanadas no propósito de amparar e efetivamente incentivar
nossa agropecuária. Por isso, o 30Q aniversário da
RURALMINAS é para esta Casa motivo de ce l eb r ação. Ao
ressaltar o trabalho que a entidade vem realizando, nós o
fazemos com a consciência de estarmos prestando o justo
reconhecimento a um grupo de mineiros capazes e
comprometidos com o desenvolvimento deste Estado.
AO Presidente da RURALMINAS. Dr. Aluizio Fantini Valério, a
seus companheiros de diretoria e a cada um de seus dedicados
funcionários apresentamos a mensagem de felicitações do povo
mineiro, que representamos neste Plenário. E consignamos
também cumprimentos ao Chefe do Executivo, Governador
Eduardo Azeredo, e ao Secretário de Agricultura. Dr. Alysson
Paulineili, por contarem em sua estrutura e em sua equipe
com órgão e colaboradores que constituem motivo de grande
orgulho para a nossa gente. Tenho dito.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprico o objetivo da convocação, a
Presidência agradece aos presentes e aos demais convidados
pelo comparecimento, e 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 1g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL E DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e Quinze minutos do dia vinte e seis de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau. Almir Cardoso, Plinto
Godinho e Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado
Arnaldo Canarinho por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Agropecuária e Política Rural; Ivo
José, António Roberto e Olinto Godinho (substituindo este ao
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Deputado Ronaldo Vasconcel los. por indicação da Liderança cc
PL), membros da Comissão de Meio Ambiente. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Ivo José, declara abertos
os trabalhos e informa não haver ata a ser lida, por ser
esta a l reunião conjunta destas Comissões. Em seguida,
esclarece ser a finalidade da reunião ouvir o Sr. José do
Carmo Neves, Diretor de Pesc isa e Desenvolvimento do IEF,
Que vem prestar esclarecirntos sobre o Programa de
Recuperação de Matas Ciliares do Estado de Minas Gerais. O
Deputado Ivo José convida o Sr. José do Carmo Neves para
tomar assento á mesa e, a seguir, expõe os motivos do
convite a essa autoridade. Logo após, passa a palavra ao
convidado, que faz explanação acerca do assunto, participa
dos debates e responde às perguntas formuladas pelos
Deputados. A Presidência 'informa que os assuntos ventilados
na reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade ca reunião, o Presidente agradece o
comparecimento aos parlamentares e do convidado, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1996.
Paulo Piau. Presidente - Olinto GoC i nhc - !vo José - WilsOn
Tropia - Antônio Rooerto - Ajalmar Silva.
ATA DA 30a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de Outubro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Marcos Helênio, Alencar da Silveira
Júnior, Jorge Eduardo de Oliveira. Simão Pedro Toledo e João
Leite (Substituindo 05 três últimos aos Deputados Geraldo
Rezende, Romeu Queiroz e Miguel Martini, por indicação das
Lideranças do PMDB e do PSDB. respectivamente). membros ca
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputaco Simão
Pearo Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, Que, lida e a provada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo a pós, informa que a reunião tem por objetivo
apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei ng 955/96. do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão
de imóveis. A Presidência esclarece que o relator. Deputado
Alencar da Silveira Júnior, emitiu seu parecer sobre o
referido projeto na 28sà Reunião, realizada no dia 8/10/96.
Posto em discussão e votação, ê o parecer rejeitado. A
Presidência designa novo relator o Deputado Marcos Helénio,
que emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição da
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião.
o Presidente agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Jorge Eauarao de Oliveira -
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Arnaldo Penna - João Leite - Durvai Ângelo - Marcos Helênio
- Ivair Nogueira.
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos 00 dia trinta de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Saia das Comissões os Deputados Paulo Schettino. Elbe
Brandão e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado .iosé
Maria Barros, por indicação 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, a Presidência
distribui à Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ngs
895/95. 920, 921. 933, 935. 948 e 949/96; e ao Deputado
Arnaldo Penna os Projetos de Lei ngs 255 e 597/95, 806, 848,
858. 863, 870 e 876/96. Passa-se ã 2 Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
matérias sujeitas â 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
nQs 895. 920, 921. 933. 935. 948 e 949/96 (relatora:
Deputada Elbe Brandão). Passa-se à fase de discussão e
votação de parecer sobre as matérias de deliberação
conclusiva das Comissões. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, ficam aprovados os Projetos de Lei nQS 255 e
597/95, 806, 848, 858, 863. 870 e 876/96 (relator: Deputado
Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão - Arnaldo

Penna.
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez noras e Quinze minutos do dia c'nco de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado e
Arnaldo Penna, membros da 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 que proceda à

leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a
Presidência lê ofício dos integrantes da secretaria da
Escola Estadual Governador Milton Campos, publicado no
"Diário do Legislativo" de 24/10/96. Após, comunica Que a
Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte
convida os parlamentares para o coquetel de lançamento do ng
13 da revista 'Caminhos'. Que ocorrerá no dia 13 de
novembro, às 17 horas, em sua sede. A seguir, a Presidência
distribui os Requerimentos flQS 1.697, 1.698 e 1.725/96 ao
Deputado Gilmar Machado. Encerrada a la Parte dos trabalhos,
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passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento em que solicita seja
convidada a Secretária da Educação. Ana Luiza Machado
Pinheiro, para prestar esclarecimentos sobre a Reso l ução flQ
7.905/96 do referido órgão. Que estabelece diretrizes para a
continuidade do funcionamento de cursos profissionalizantes
em escolas estaduais. Colocado em votação,é o requerimento
aprovado. Encerrada essa fase, passa-se á 3 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados, no 2Q turno, os
Projetos de Lei ngs 591/95 (relator: Deputado Anderson
Adauto) e 898/96 (relator: Deputado João Leite): e, no l
turno, os Projetos de Lei ngs 932/96 (relator: Deputado
Gilmar Machado). 943 e 962/96 (relator: Deputado João Leite)
e 960/96 (relator: Deputado Anderson Adauto). Submetidos a
votação , são aprovados os Requerimentos ngs 1.697, 1.698 e
1.725/96. este com a Emenda ng 1 (relator: Deputado Gilmar
Machado). Prosseguindo, a Presidência submete a votação, nos
termos da Deliberação da Mesa ng 487. cada um por sua vez,
os Requerimentos rtQS 1.676 a 1.681/96 e 1.716 a 1.720/96,
que são aprovados. Logo após, a Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 255 e 597/95. 848, 863, 864, 870, 876.
890 e 891/96, 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. 12 de novembro de 1995.
Irani Barbosa. Presidente - João Leite - Simão Pedro

Toledo.
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia sete de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos Helériio.
Alencar da Silveira Júnior e Antônio Andrade (substituindo
este ao Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança
o PMDB), membros da Comissão supracitada. Acham-se
presentes ainda os Deputados Sebastião Navarro Vieira e
Gilmar Machado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini. declara abertos os trabalhos e
solicita ao De putado Alencar da Silveira Júnior que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, esclarece
que a reunião tem por objetivo ouvir os convidados: Ana
Luiza Machado Pinheiro. Secretária da Educação; Cláudio
Mourão. Secretário de Recursos Humanos e Administração;
Renato de Barros. Diretor da Coordenação Sindical; Laura
Rodrigues Dias. Presidente do Sindicato dos Especialistas da
Educação e Gerentes Públicos do Estado de Minas Gerais -
SINEGEPMC ; Maria de Lou r des Franco Taitson. Diretora do
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SINEGEPMG; Maria Natalícia de Carvalho, Presidente da
Associação das Diretoras de Escolas Oficiais de Minas Gerais
- ADEO-MG -: Maria Alice Amado. Presidente da Associação
Mineira dos Inspetores Escolares - AMIE -; José Augusto
Braga, Diretor Jurídico do Sindicato único dos Trabalhadores
cia Educação - SIND-UTE -. e Rosilene Horta Tavares, Diretora
do Departamento de Comunicação do SIND-UTE, que irão
fornecer subsídios para a apreciação do Projeto de Lei ng
919/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta
parágrafo ao art. lg cia Lei ng 9.532, de 30/12/87, e
apreciar as matérias constantes na pauta. Em seguida, o
Presidente anuncia que a Sra. Alda Bambirra e o Sr. Geraldo
César Pereira estão representando a Secretária da Educação e
o Secretário de Recursos Humanos e Administração.
respectivamente. Logo apôs, o Deputado Marcos Helênio, autor
do requerimento que motivou o convite, tece considerações.
Fazem uso cia palavra os Deputados e os convidados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrados os debates, o
Presidente agradece o comparecimento dos convidados e
esclarece que, por inexistência de 'quorum. as matérias não
serão votadas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna
- Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os De putados Miguel Martini, Marcos
Helénio, Ivair Nogueira, Arnaldo Penna e Jorge Eduardo de
Oliveira (substituindo os dois últimos aos Deputados Romeu
Queiroz e Geraldo Rezende, por indicação das Lideranças do
PSDB e do PMDB. respectivamente). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos Deputados presentes. Na ausência dos relatores, o
Presidente redistribui a matéria constante na pauta, cabendo
ao Deputado Ivair Nogueira relatar os Projetos de Lei ns
785 e 901/96; ao Deputado Marcos Helênio. o Projeto de Lei
nO 900/96: ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto
de Lei ng 888/96; e ao Deputado Arnaldo Penna. o Projeto de
Lei Complementar nQ 17/96. Na 2a Parte da Ordem do Dia, o
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento de inversão
de pauta de forma que o Projeto de Lei Complementar ng 17/96
seja apreciado em último lugar. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivair
Nogueira emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação cio Projeto cie Lei flQ 785/96. no 2p turno, na forma
do vencido no lg turno, e pela aprovação do D rojeto de Lei
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flQ 901/96, no l Q turno, na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 1 e
2, da Comissão de Defesa Social. O Deputado Marcos Helênio
emite parecer mediante o Qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 900/96 no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
888/96, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1. da
Comissão de Política Energética, Hidrica e Minerária, e a
Emenda ng 2, que apresenta; e o Deputado Arnaldo Penna emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar ng 17/96. no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno, com a Emenda ng 1. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. 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 oa ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 14 de novembro de 1996.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Elbe Brandão - Jorge
Eduardo de Oliveira - Ajalmar Silva - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI Hp 878/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
União Regional de Apoio ás Associações Comunitárias da Zona
Norte - URAÂC Zona Norte -. com sede no MunicipiO de Juiz de
Fora.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto, apresentando a Emenda np 1, aue molda
o texto do art. ig à boa técnica legislativa.
Agora compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
Em pleno funcionamento há mais de dois anos, a citada
entidade é sociedade civil com personalidade jurídica
própria, sem fins lucrativos, filiação partidária ou
vínculos religiosos.
As atividades filantrópicas por ela desenvolvidas
compreendem, entre outras, a integração das entidades
comunitárias da região, a criação de unidades médico-
hospitalares e de primeiros socorros, o fornecimento de
aparelhos de reabilitação e correção, bem ainda a promoção
de eventos artisticos, esportivos e culturais.
Somos, portanto, por que se conceda o titulo declaratõrio

de utilidade oüblica á URAAC Zona Norte.
Conclusão
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 878/96 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões. 13 de novembro ce 1996
Luiz Antônio Zanto. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 888196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei flQ
888/96 institui, para os municipios Que abrigam
reservatórios de água para exploração econômica, compensação
financeira pelo resultado da comercialização do produto por
parte de concessionárias do serviço.
Publicada, foi a proposição remetida às Comissões de
Constituição e Justiça, de Política Energética, Hidrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
que fossem proferidos os respectivos pareceres. A primeira
das mencionadas Comissões Concluiu pela juridicidade. pela
Constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1. A Comissão seguinte opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, com a Emenda nQ 1.
Agora, vem a proposição a esta Comissão para que seja
elaborado seu parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem como escopo estabelecer
compensação financeira para os municípios que possuam em seu
território reservatórios de água destinados à exploração
econômica.
A medida nos parece correta, pois os municípios que estão
nessa situação arcam com ônus em prol do abastecimento de
água para todo o Estado. Tal ônus consiste na
impossibilidade de utilizar plenamente o seu território,
produzindo riquezas.
Sob o aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que a

matéria não encontra óbice a sua tramitação, pois não deve
acarretar des pesas para o erário. Isso porque a COPASA-MG é
empresa pública e não participa do orçamento fiscal do
Estado.
Segundo se pode observar no texto do projeto, o repasse dos
recursos caberá às concessionárias Que explorem o serviço de
abastecimento de água. Entende-se, todavia, que tais
empresas deverão ser ressarcidas desses Custos por meio de
uma alteração na política tarifária hoje vigente.
Apresentamos emenda com o intuito de fazer com que a
compensação incida sobre a receita bruta de vendas e não
sobre o faturamento liquido das concessionárias.
Esclarecemos que tal medida se deve ao fato de que a receita
de vendas consta explicitamente nas demonstrações
financeiras da companhia, o que permite melhor
acompanhamento dos valores a serem transferidos.
Em relação ao Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, entendemos que ele aprimora a
proposição originalmente apresentada.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto ce
Lei ng 888/96 no ig turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas ns 1, apresentada pela Comissão de Política
Energética. Hídrica e Minerária. e 2, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao parágrafo único do art. lQ a seguinte redação:
"Art. 1Q . . ..................................
Parágrafo único O valor da compensação financeira de que
trata esta lei corresponde a 3% (três por cento) da receita
bruta de vendas obtida pelo concessionário do serviço de
água com a venda do produto, concluídas as etapas de seu
beneficiamento.".
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Jorge Eduardo de Cliveira.
relator - Marcos Helênio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 901/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em

epigrafe dispõe sobre a condução de animais domésticos nas
rodovias estaduais.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que

opinou por sua constitucionalidade. juridicidade e
legalidade, apresentando o Substitutivo no 1, foi a
proposição encaminhada à Comissão de Defesa Social, que
concluiu por sua aprovação, apresentando as Emendas ngs 1 e
2 ao Substitutivo ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer,

em obediência aos termos regimentais.
Fundamentação

O Decreto ng 86.714, de 10/12/81. ratifica a Convenção
sobre Trânsito Viário, celebrada em Viena, em 8/11/68, que
entrou em vigor no Brasil em 29/10/81.
No seu art. 8. item 2. a Convenção recomenda que as
legislações nacionais estabeleçam cue os animais de carga,
tiro ou sela e. salvo eventualmente nas zonas especialmente
sinalizadas em seus lugares de entrada, as cabeças de gato
sozinhas ou em rebanho deverão ter um guia.
Assim, a proposição sob comento está em consonância com a
legislação internacional, ao dispor sobre a condução de
animais domésticos nas rodovias estaduais.
O que se constata é que a cada ano aumenta o índice de
acidentes automobilísticos em nossas rodovias provocados
pela presença de animais na pista. Só no corrente ano, entre
os meses de janeiro e setembro. foram registrados 633
acidentes envolvendo animais nas rodovias federais situadas
em nosso Estado e 1.234 nas rodovias estaduais. Desse modo,
toda medica cue vise a coibir os abusos existentes deve ser
acatada. Consoante a legislação em vigor, não existe multa
para os proprietários desses animais, que muitas vezes os
conduzem nas rodovias sem a devida segurança Ou permitem a
sua permanência na nossa malha viária sem um guia.
Do ponto ce vista financeiro-orçamentário, o projeto em
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tela, aperfeiçoado com o Substitutivo nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas ns 1 e 2 ao
Substitutivo nQ 1, apresentadas pela Comissão de Defesa
Social, vai gerar receita para os cofres públicos com o
estabelecimento das multas nele previstas.
Por outro lado, constatamos que não haverá nenhuma despesa
para o Estado, porquanto o DER'-MG está aparelhado para
realizar a apreensão dos animais, pois dispõe de veículos
próprios destinados a esse fim. O que ainda não existe é um
local para a guarda dos animais apreendidos, mas a solução
desse problema foi prevista no projeto, facultando ao Poder
Executivo firmar convênios com entidades de direito público
ou privado para tal objetivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 901/96. no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e com
as Emendas flQS 1 e 2 ao Substitutivo ng 1, apresentaoas pela
Comissão de Defesa Social
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Jorge Eduardo de Oliveira - Marcos Helénio.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 940/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Re i atõ r io
De iniciativa do De putado Ivo José, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Conselho Particular São Gabriel da Sociedade de São Vicente
de Paulo. com sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou pela juridicidade. pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto na forma proposta.
Dando continuidade á tramitação, vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva no 1Q turno.
Fundamentação

De acordo com os arts. lQ e 2Q do estatuto da entidade,
esta é sociedade civil fundada em 18/4/82. com duração
indeterminada, tendo por finalidade prestar assistência às
conferências sob sua jurisdição, incentivando-as na
atualização do exercício da caridade cristã.
Entendemos, por isso, ser justo e oportuno se outorgar
titulo declaratório de utilidade pública ao Conselho em
questão.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 940/96 no 1Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Jorge Hanflas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 967/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a
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entidade Ame Menor, com sede no Municipio de Contagem.
Apôs a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidacie, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conciusivamente sobre
a matéria no lg turno, conforme dispõe o art. 104, 1, a.
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por objetivo precipuo resgatar do

abandono e da delinqüência menores carentes, possibilitando-
lhes a integração na sociedade como pessoas morais e
civicamente responsáveis.
Em cumprimento de suas finalidades, a Ame Menor proporciona
aos menores carentes amparo psicológico e material ao
fornecer-lhes orientação espiritual, educacional e
profissionalizante, bem como assistência médico-hospitalar.
Diante de tais considerações, meritória é, pois, a
iniciativa em declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 967/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto. relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 970/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria dO Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei ng
970/96 visa a declarar de utilidade pública a Creche
Pardalzinho de Ouro, com sede no Municipio de Betim.
Preliminarmente, foi o projeto submetido à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça. Que concluiu por sua
juridiCidade, constitucionalidade e legaliaade, cabendo
agora a esta Comissão deliberar conciusivamente sobre a
matéria, conforme prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Pardalzinho de Ouro, cujo objetivo é a prática de

assistência social e educativa, procura solucionar problemas
básicos das crianças carentes.
Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição
proporciona a seus assistidos abrigo e alimentação,
assistência á saúde, e desenvolve neles hábitos de higiene,
contribuindo, assim, para melhorar as suas condições de
vida.
Pelo meritório trabalho desenvolvido, faz jus a entidade á

declaração de utilidade pública proposta.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 970/96 no lg turno, como apresentado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 972/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
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epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Seareiros da Paz, com sede no Municipio de Muriaé.
Preliminarmente, foi o projeto encaminhado á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, conforme dispõe o ar-t. 104, 1, a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão objetiva a auto-realização do homem
através do desenvolvimento de sua consciência moral e
capacitação técnica.
Para a realização de seus objetivos estatutários, a Loja
Maçónica Seareiros da Paz promove e incentiva
empreendimentos nas áreas educacional e cultural dirigidos
aos filiados e a seus familiares.
Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento da proposição em

análise.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 972/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 975/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede no Município de Juiz
de Fora.
Preliminarmente, foi o projeto submetido á apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
De conformidade com seu estatuto, a entidade Aldeias
Infantis SOS Brasil é sociedade civil de caráter
beneficente, que tem por objetivo prestar assistência e dar
formação ás crianças e aos adolescentes privados da ação
educativa da família.
Outorgar ã entidade o titulo declaratório de utilidade
pública fortalecerá, certamente, o trabalho que vem sendo
realizado por ela.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 975/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro ce 1996.
Jorge Eduardo ce Oliveira, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 976/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei

976/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
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Renais Crônicos. Doadores e Transplantados ce Uberlândia -
ARCDTU -, com sede no Município de Uberlândia.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que Concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com a
apresentação da Emenda flQ 1. cabe, agora, a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno,
conforme prevêem as disposições regimentais.

Fundamentação
Voltada ao atendimento de pessoas portadoras de doenças
renais, a ARCDTU ampara gratuitamente os seus filiados mais
carentes, proporcionando-lhes tratamento e conforto. Com
isso, consegue proporcionar bem-estar aos acometidos pelo
doloroso mal.
Pelo trabalho de grande alcance social desenvolvido, a

entidade merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 976/96 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI Np 981/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria co Deputado Marcelo Cecé. o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias Senhora aas Graças - AVOSG -, com sece no
Município de Sete Lagoas.
Preliminarmente, foi a proposição examinada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou
a Emenda nQ 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, nos termos do art. 104. 1, "a. ao Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade referida promove e coordena ações filantrópicas

que possam trazer melhoria de vida a comunidade local.
Nesse sentido, realiza trabalho voluntário no Hospital
Nossa Senhora das Graças visando ao bem-estar dos pacientes
menos favorecidos e mais necessitados de atenção.
Diante de tais considerações, meritória é, pois, a
iniciativa de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 981/96 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, i4 de novembro ce 1996
Jorge Eduardo de Olivera. 'elator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 983/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria co Deputado Romeu ueiroz, o projeto de lei em
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exame visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Infantil de Araçuai - ASSOCIAR -, com sede no
Município de Araçuai.
Quando do exame preliminar da proposição, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
A esta Comissão compete deliberar conclusivamente sobre a

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

A ASSOCIAR é sociedade civil com personalidade jurídica.
Não tendo fins lucrativos, implementa ações de caráter
filantrópico que têm por objetivo integrar na sociedade
famílias carentes ou pouco estruturadas.
Completa o seu trabalho prestando atendimento nas áreas da

saúde, nutrição, produção agrícola e habitação.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do titulo

declaratório de utilidade pCjblica.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 983/96 na forma original.
Sala das Comissões. 13 ce novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 984/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela visa declarar de utilidade pública a Fundação
Cultural Santa Rita, com sede no Município de Viçosa.
Encaminhado o projeto preliminarmente á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno, na
forma regimental.

Fundamentação
A entidade em tela vem cumprindo fielmente o objetivo
proposto em seu estatuto, qual seja, a prestação de serviços
filantrópicos nas áreas de educação e cultura.
Pelos relevantes serviços que a instituição vem oferecendo

à comunidade a que serve, concluímos ser justa a declaração
de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lo turno, do

Projeto de Lei ng 984/96 com apresentado.
Sala aas Comissões. 13 de novembro de 1996.
Jorge Hanflas. relator.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI No 986/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Francisco Ramalho,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Doença Renal de Caratinga - ASDOERC -, com
sede no Município øe Caratinga.
O projeto foi distribuído, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, aue não encontrou óbice
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ã sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno, em cumprimento
das normas regimentais.

Fundamentação
A ASDOERC tem por objetivo congregar os moradores de
Caratinga com enfermidade renal, incentivando-os a lutar
pela melhoria da prestação dos serviços público e particular
oferecidos aos pacientes acometidos desse mal.
Por realizar com êxito esse importante trabalho, a entidade

merece o ttulo declaratório de utilidade pública proposto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei np 986/96 no lç :urno, na forma original.
Sala das Comissões, 1- ae novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 992/96
Comissão cie Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em
tela tem por esco po declarar de utildace Pública a
Associação ce Pais e Amigos dos Exce pciona i s - APAE de ElÕi
Mendes, com sede no Municipio de Elõi Mendes.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma apresentada.
Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.
Fundamentação

A APAE de E16i Mendes é uma entidade Civil constituída por
número ilimitado de sôcios, que desenvolvem atividades
objetivando a recuperação e a integração do excepcional na
sociedade. Isso é feito por meio cia organização e do
funcionamento de escolas. clínicas, oficinas ou colónias
agrícolas. em regime de total gratuidade.
Em virtude dos serviços de caráter eminentemente social
prestados pela entidade, consideramos oportuno que se lhe
outorgue titulo declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 992/96 na forma proposta.
Saia das Comissões, 14 oe novemp ro de 1996.
Jorge Harnas. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 237/95
Comissão ae Eaucação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Rei atõr o
De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de lei
em epigrafe tem por objetivo dar a denominação de Escola
Estadual Ana Rocha à Escola Estadual Vera Cruz, localizada
no Município de Matutina.
A proposição foi aprovada no lg turno, na forma
apresentada, e agora compete a esta Comissão, nos termos
regimentais, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.
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Fundamentação
Reafirmando o entendimento deste órgão colegiado sobre o
assunto, consideramos justo e oportuno que se preste
homenagem à memória da Sra. Ana Rocha, emprestando seu nome
para se dar denominação à unidade escolar da rede pública
designada Escola Estadual Vera Cruz.
Com efeito, a cidadã a que se pretende prestar honraria

destacou-se pela total dedicação ao exercício do magistério,
sendo por isso mesmo bastante admirada e lembrada por todos
aqueles que compartilharam do seu convívio.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 237/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de novembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 785/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição em

tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar
imóvel de propriedade do Estado por outros de propriedade da
Companhia Siderúrgica Pains.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com a Emenda ng 1,

retornando agora a esta Comissão para receber parecer e para
se elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição sob
comento vem dirimir conflitos, oferecendo uma solução para
as contendas judiciais existentes entre as partes envolvidas
nessa transação imobiliária.
Pela análise das avaliações relativas aos imóveis,
constatamos que a avaliação fornecida por uma corretora
imobiliária dá valor superior ao imóvel de propriedade da
Companhia Siderúrgica Pains. Já a avaliação da Prefeitura
Municipal, por meio de guia do IPTU, tem valor aproximado ao
da avaliação estadual constante no processo. Assim, não
existirá prejuízo patrimonial para a administração pública,
com a realização da permuta. Considere-se, ainda. Que a área
dos imóveis particulares a serem permutados com o Estado é
superior à do patrimônio público e. mesmo assim, não haverá
tornas para as partes.
O projeto em questão obedeceu às normas da Lei ng 4.320, de
1964. que, em seu art. 105, 6 2Q. dispõe que os valores
fixos compreendidos no ativo permanente, para serem
movimentados, necessitarão de autorização legisativa, dada
em lei especial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 785/96 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Marcos Helênio - Jorge Eduardo de Oliveira - Arnaldo Penna.
Redação do Vencido no lQ Turno
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PROJETO DE LEI NQ 785/96

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com a
Companrna Siderúrgica Pains.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o
imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com
2.234m2 (dois mil duzentos e trinta e quatro metros
quadrados), situado no Bairro Interlagos. no Município de
Divinópolis, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Divinõpolis sob matricula rig 10.783, a fls.
33, livro 3-1, por imóveis pertencentes à Companhia
Siderúrgica Pains. com área total ce 3.660m2 (três mil
seiscentos e sessenta metros quadrados), constituídos dos
lotes ngs 31, 41, 51, 61, 71, 102, 112, 122, 132. 142. 298,
308. 318 e 328 da quadra 232. zona 25, situados no
Prolongamento 1 do Bairro Paraíso. no Município de
Divinópolis, registrados no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Divinópolis sob matriculas flQS 68.654 a
68.667. livro 2.
Art. 2g - No imóvel permutado, descrito no art. lg, será
construido um centro profissionalizante para adolescentes.
Art. 3Q - A permuta far-se-á sem torna para as partes.
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 900/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria cio Governador do Estado, o projeto de lei em
tela autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte os imóveis que especifica.
Aprovado no lg turno com as Emendas nçs 1 e 2. vem a
proposição agora a esta Comissão para receber parecer e para
se elaborar a redação do vencido, em obediência aos termos
regimentais.

 Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, os imóveis que são
objeto da doação em tela estão Cesativados e existe
interesse da Prefeitura Municipal em dar-lhes destinação Que
atenda aos interesses das localidades onde estão situados.
A proposição sob comento está em consonância com a
legislação em vigor, que estabelece que os valores fixos
compreendidos no ativo permanente, para serem movimentados,
necessitam de autorização legislativa, dada em lei especial.
A referida doação refletirá no aspecto econômico, com perda
patrimonial para o Estado, com a conseciúente redução de seu
ativo imobilizado, fato que será amplamente recompensado
pelos beneficios sociais q ue trará para a comunidade local.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 900/96 na forma ao vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio. relator -
Jorge Eduardo de Oliveira - Ivair Nogueira.
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Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 900/96

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa co Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Lima Duarte 2 (dois) imóveis ae propriedade do
Estado, situados nesse Município. com a seguinte descrição:

- terreno e respectivo prédio situados na localidade
denominada Manejo. Distrito de Lima Duarte, na marginal da
Rodovia Lima Duarte-Juiz de Fora, com a área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), delimitada por um poligono
quadrado, que tem um vértice a 34,60m (trinta e quatro
metros e sessenta centímetros) do canto esquerdo da
plataforma da estação ferroviária dessa localidade, no rumo
determinado por um ângulo de 39o20' (trinta e nove graus e
vinte minutos) em relação à plataforma e. a partir desse
vértice, a testada, no rumo magnético ce 37045' NW (trinta e

sete graus e quarenta e cinco minutos noroeste),
confrontando pela frente, numa extensão de 100m (cem
metros), com a Rodovia Lima Duarte-Juiz de Fora e, pelos
lados direito e esquerdo e fundos, numa extensão de lOOm
(cem metros), com terrenos de propriedade dos sucessores de
Tiago Odilon da Silva Delgado, conforme o registro ng 5.446,
a fis. 171 do livro 3-E do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Lima Duarte;
II - terreno e respectivo prédio situados na localidade

denominada Povoado de Orvalho da Fazenda da Cachoeirinha.
Distrito de Lima Duarte, com a área de 5.000m2 (cinco mil
metros quadrados), dividindo, pela frente, numa extensão de
50m (cinqüenta metros), com a Rodovia Lima Duarte-Juiz de
Fora: de um lado, numa extensão de 87.20m (oitenta e sete
metros e vinte centímetros), com terrenos de propriedade de
Milton Guimarães Du que e sua mulher: de outro lado, numa
extensão de 75m (setenta e cinco metros), com terrenos de
propriedade de Cândido de Almeida, e pelos fundos, numa
extensão de 68.30m (sessenta e oito metros e trinta
centimetros), com terrenos de propriedade de Milton
Guimarães Duque e sua mulher, conforme o registro ng 7.688.
a fls. 262 do livro 3-F do Cartório do Registro de imóveis
aa Comarca de Lima Duarte.
Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo
destinam-se a implantação de serviços públicos de fins
sociais.
Art. 2Q - Os imóveis reverterão ao património do Estado se.
no prazo de 3 (três) anos contados da publicação desta lei.
não lhes for dada a destinação prevista, ou a qualquer
tempo, se forem utilizados para outra finalidade.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 4q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI No 902/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Assistência Evangélica Social, com sede no Municipio de
Carat inga.
A proposição foi aprovada no lQ turno com a Emenda ng 1,
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, na forma regimental.
Nos termos do art. 196, £ lg, do Regimento Interno, cumpre-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A Assistência Evangélica Social desenvolve atvidades
filantrópicas de caráter assistencial, visando á construção
de asilos para pessoas idosas e abrigos para menores, bem
como prestando assistência médico-ambulatorial e
odontológica à população carente.
Pela importância oue reoresenta o trabalho da instituição,

é meritória a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 902/96 no 2Q turno, na 

f
orma oo vencido no lQ turno.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 902/96

Declara de utilidade pública a Assistência Evangélica
Social, com sede no Municipio de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Assistência
Evangélica Social, com sede no Municipio de Caratinga.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as cisosiçôes em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI No 915/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Mensageiros da Paz ng 114, com sede no Municipio de
Te6filo Otôni.
Após a aprovação do projeto no lg turno, com emenda, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
Em cumprimento do disposto no 6 1 Q do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinência a se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista seus
objetivos filantrópicos e culturais em prol da comunidade de
Teôfilo Otôni.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação 00 Projeto de Lei
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nQ 915/96 no 2Q turno, na forma do vencido no ip turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Ng 915/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Mensageiros cia
Paz ng 114, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçôni ca Mensageiros cia Paz nQ 114, com sede no Município de
Teófilo Otôni.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI No 918/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Âilton Vilela, o Projeto de Lei flQ

918/96 visa a declarar de utilidade pública a Creche Arca de
Noé, com sede no Município de Três Corações.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais. Apresentamos anexa a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade em apreço desenvolve importante trabalho visando

ao bem-estar da coletividade: fornece alimentação e promove
orientação com vistas a recompor a organização familiar.
Em vista disso, ratificamos o parecer desta Comissão no lQ
turno, considerando ser a instituição merecedora da
declaração de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

np 918/96 no 2g turno, na forma do vencido no ip turno.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 918/96

Declara de utilidade pública a Creche Arca de Noé, com sede
no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada cie utilidade pública a Creche Arca

de Noé. com sede no Municipio de Três Corações.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data dc si:

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as dis

p
osições em contrário,

especialmente a Lei np 10.701, de 24 de abril de 1992.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 945196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em exame, que visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Municiio de Belo
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Horizonte, foi aprovado no 1Q turno, sem emenda.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o
assunto, reconhecemos a pertinência a se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada. tenco em vista seus
objetivos ae praticar a filantropia e desenvolver atividades
em prol dos moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição.

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

945/96 na forma original
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
LUIZ Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 956/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Anoerson Adauto,

propõe seja declarada de utilidade pública a Comunidade Nova
Jerusalém, com sede no Municipio de Uberaba.
Aprovada no lQ turno, em sua forma original deve a
proposição agora ser apreciada para o 2g turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das disposições ao
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço objetiva promover a recuperação de

toxicômanos e alcoólatras visando ao ajustamento social e ao
bem-estar de seus assistidos.
Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o

seu trabalno, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto óe Lei

flQ 956/96 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI No 961/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Ideal e Trabalho ng 130, com sede no Municipio de
Ituiutaba.
Após sua aprovação no lo turno, sem emenda, compete 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 dedica-se à prática da beneficência e à
difusão da cultura maçônica. Assim, desde 1982, data de sua
fundação, vem prestando relevantes serviços á comunidade de
Ituiutaba.
Julgamos oportuna, pois, a declaração de sua utilidade

E
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pública.
Conci usão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 961/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 560/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 560/95, do Deputado Miguel Martini, que
estabelece normas para a comercialização de solvente e de
produto que contenha essa substância, 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, § 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 560/95
Estabelece normas para a comercialização de solvente e de

produto que contenha essa substância.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E proibida a venda ou a entrega, a qualquer
titulo, a menor de 18 (dezoito) anos, de éter sulfúrico,
benzina, toluerto, clorofórmio ou Outro solvente volátil, bem
como de produto que contenha qualquer dessas substâncias.
Art. 2g - Para a comercialização, no atacado ou no varejo,
de substância ou produto referido no artigo anterior, é
obrigatória a emissão de formulário numerado que contenha,
pelo menos:
1 - a data e o número da nota fiscal referente à venda,

quando legalmente exigida;
II - o nome, o endereço e o número de inscrição no CGC, se

pessoa jurídica, ou no CPF, se pessoa física, do vendedor e
do comprador;
III - o nome, a forma de apresentação e a quantidade do

produto comercializado:
IV - a assinatura do comprador ou de seu representante, se

pessoa jurídica.
lg - O formulário será emitido em, no mínimo. 2 (duas)

vias, sendo uma destinada ao vendedor, e a outra, ao órgão
fiscalizador competente.

- As vias o vendedor, mesmo as inutilizadas, ficarão
à disposição da scalização pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 3Q - Nas embalagens das Substâncias e dos produtos de
que trata esta lei, será impresso o seguinte alerta: Venda
proibida a menores de 18 (dezoito) anos. A inalação deste
produto pode levar à morte'.
Art. 4g - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
vendedor a advertência do órgão fiscalizador.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, ao infrator

serão aplicadas, sucessivamente, as seguintes penalidades:
1 - multa no valor correspondente a 500 (quinhentas)

Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -;
II - suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, de sua
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inscrição estadual
III - cancelamento de sua irsc'ição estauai
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 30 (trinta) dias.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a

data de sua publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 709/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 709/96, de autoria ao De putado António
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Evangélicos de Pará de Minas, com sede no Município 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. lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 709/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Evangélicos
de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - FCa declarada de utilidade pública a Associação
dos Evangélicos de Pará de Minas, com sede no Município de
Pará de Minas.
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 novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 825/96

Comissão Pe Redação
O Projeto de Lei ng 825/96. de autoria do Deputado Marcelo
Cecê, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Município de
Abaeté, com sede no Municipio de Abaeté. foi aprovado no 2ç
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 cor o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 825/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente dos Moradores do Municno de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Municipio de
Abaeté, com sece no Município de Abaetê.
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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 novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 847/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 847/96, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação União
Jovem a Caminho de Cristo - tJJCC -, com sede no Município de
Patos de Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 847196
Declara de utilidaoe pública a Associação União Jovem a

Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no Município de Patos
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
União Jovem a Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no
Município de Patos de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vior na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 850/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 850/96, de autoria do Deputado João
Leite, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente e Comunitária Ainda Resta uma Esperança, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 850/96
Declara de utiiaade pública a Assoc i ação Beneficente e

Comunitária Ainda Resta uma Esperança, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente e Comunitária Ainda Resta urna Esperança, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penra.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 851/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 851/96, de autoria do Deputado João
Leite, que declara de utilidade publica a entidade
Ministério AMAE - Associação Missionaria de Apoio ao
Evangelho, com sede no Município de Matozinhos, 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 co 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 851/96

Declara de utilidade pública a entidade Ministério AMAE -
Associação Missionária ce Apoio ao Evangelho, com sede no
Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Ministério AMAE - Associação Missionária ce Apoio ao
Evangelho, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Ng 852/96

Comissão de Redação
O Projeto de Le i, nç 852/96. cc autoria ao Deputado
Bonifácio Mourão, cue declara de utilidade pública o Clube
de Mães Maria Germana Ribeiro - CLUMÂGER -, com sede no
Municipio de Belo Oriente, 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, c 10, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, q ue está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 852/96

Declara dC utilidade pública o Clube de Mães Maria Germana
Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no Municipio cie Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Mães Maria Germana Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no
Municipiode Belo Oriente.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data ce sua
publicação,
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna. relator -
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Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 853/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei np 853/96, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos aos Excepcionais - APAE de
iuicinea -. com sede no Municipio de Ilicinea, 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. 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, o

p
inamos por se dar a proposição a seguinte

redação final, que esta de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 853/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Ilicinea -, com sede no Municipio
cie Ilicinea.
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 ilicinea -, com
sede no Municipio de Ilicinea.
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 novembro de 1996.
Paulo Scriettino. Presidente - Eonfácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 855/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 855/96, de autoria do Deputado jorge
Hannas, que ceciara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Simonésia -. com
sede no Municipio de Simonésia, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no ip 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. 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 855/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Simonésia -. com sede no
Municipio de Simonésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Simonésia -, com
sede no Municipio de Simonésia.
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 novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 860/96
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 860/96, de autoria co Deputacc Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Município de Vespasiano, 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 l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo cor o aprovado.

PROJETO DE LEI No 860/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro Alto, com sede
no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Municipio de Vespasiano.
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 novembro de 1996.
Paulo Schettno. Presidente - 8onifcio Mourão. r eiato r -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 871/96

Comissão de Redação
O Projeto ae Le	rç 871/96. de autoria do Deputado José
Braga, Que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado de Lapa do Espirito Santo, com sede
no Município de São Francisco, foi aprovado nos turnos
regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comssão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à 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 es t á ce acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 87 96
Declara de utilidade pública a Assoc;ação Comunitária do
Povoado de Lapa do Espirito Santo, com sede no Municípic
São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado de Lapa do Espirito Santo, com sede
no Município de São Francisco.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor ra data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo P enna, relator -

Eonifacio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 881/96

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei nQ 881/96. oe autoria cc DeQutado Dilzon
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Meio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abaetê -, com sede no
Município de Abaeté, 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, iQ, 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 881/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Abaeté -, com sede no Município
de Abaetê.
Á 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 Abaeté -. com
sede no Município de Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 884/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei rig 884/96, de autoria do Deputado

Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Liberdade ng 21. com sede no MuniCipio 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 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 884/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Liberdade ng

21. 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 Liberdade ng 21, 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 novembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 885/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 885/96. de autoria do Deputado Hely
Tarqüinio. que declara de utilidade pública o Conselho
Central de Lagoa Formosa da Socieaade de São Vicente ce
Paulo. com sede no Municipio de Lagoa Formosa, foi aprovaco
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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 dar a proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 885/96
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Lagoa
Formosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Municipio de Lagoa Formosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Lagoa Formosa da Sociedade de São Vicente ce
Paulo, com sede no Município de Lagoa Formosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.

 

Paulo Schettíno, Presidente - Arnaldo Penna, r tor -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 886/96
Comissão de Redação

O Projeto ce Lei nQ 886/96. de autoria do De putado João
Leite, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Wilson de Souza - AWISO -, 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 adequada,
nos termos do art. 270. lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a PrOpOSiçãC a seguinte
reoação final, que esta de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 886/95
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Wilson de Souza - AWISO -. com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Wilson de Souza - AWISO -. com sede no Mur'vicipio
ce Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 887/96
Cornssáo ae Redação

O Prc:eto ao Lei nç 887/96. co autora do De p utado Ivair
Nogueira, que declara de utilicade pu p lica a Creche Santo
Antônio - CRESA -, com sede no Município de Betim, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
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nos termos do art. 270. f 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 NQ 887/96
Declara de utilidade pública a Creche Santo António - CRESA
-, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Santo Antônio - CRESA -. com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Sctiettino. Presidente - Arnaldo Penna. relator

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 892/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 892/96, de autoria do De putado Marcos

Helênio. que declara de utilidade pública o Núcleo Espirita
de Evangelização Emmanuel, com sede no Município de
Governador Valadares, 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 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 892/96
Declara de utilidade pública o Núcleo Espirita de
Evangelização Emmanuel, com sede no Município de Governador
Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Espirita de Evangelização Emmanuel, com sede no Município de
Governador Valadares.
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 novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Bonifácio Mourão.

TRANSCRIÇÕES

"Á População Mineira*
A Associação dos Delegados de Carreira da Policia Civil de
Minas Gerais - ADEPOLC-MG -. a propósito da crise que se
projeta sobre a Policia Civil, vem a público para esclarecer
o seguinte:
1. em dezembro de 1994, anunciado o resultado da eleição

para Governador, remeteu ao eleito, sr. Eduardo Azeredo, o
documento intitulado Notas para Construção de um Novo Modelo
para Policia Civil de Minas Gerais - subsidios panorâmicos
para conhecimento do Excelentíssimo Senhor Governador
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eleito. Doutor Eduardo Azeredo (veja, na integra abaixo):
2. o próprio titulo já revela que a postura da entidade era
e continua sendo a opção pelo novo, refutando o modelo
tracicioflal da organização policial civil;
3. no conteúdo, o documento apresentou as razões da critica
ao modelo anacrônico e apontou caminhos para a ação
governamental de reconstrução, sabendo que há muitos homens
na instituição - maioria - capazes de responder ás demandas
sociais de mudança da cultura policial, a partir de sólidos
referenciais éticos ecivilizatôrios;
4. a ADEPOLC-MG está certa de Que, além do equipamento
material ca policia, os investimentos na área devem iniciar
pelo profissional, isto é, pelo homem. com a definição
cristalina de uma politica salarial, ecucacionai e de saúde,
condições para a dignificação daqueles que convivem
cotidianamente com a anormalidade do crime;
S. a nomeação do Delegado-Geral Santos Moreira da Silva
para a Pasta da Segurança significou uma resposta positiva
ás intenções manifestadas no documento, porque aquele
dirigente tem estrutura moral, capacitação profissional e
clara inclinação para as mudanças que se impõem;
6. a ADEPOLC-MG entende que o Secretario deu os primeiros
assos em direção ao que foi proposto mas o Governo precisa
instrumentalizá-lo com recursos politicos-institucionais que
acelerem com força o processo, sob pena de deixá-lo exposto
a ações de interesses escusos, como já vem ocorrendo segundo
o noticiário, além de expor a própria comunidade a atentados
como o das explosões (contra o qual a entidade se posicionou
publicamente) e o praticado contra a vida de três menores
desta Capital;
7. uma atenta leitura do trabalho vai mostrar que tais
recursos têm por pressuposto a edição de uma nova Lei
Orgânica da Policia Civil, instrumento que garantiria a
superação dos anacronismos, expurgo de vícios e
aproveitamento otimizado dos talentos humanos do policial;
8. esta tarefa de viabilização passa também pelo interesse
e responsabilidade de outros órgãos do poder estatal e pela
sociedade civil, cujo direito a uma prestação eficiente,
séria e reconceptualizada de serviços policiais ê
indiscutível e exigivel pelos principios constitucionais a
cidadania e da prevalência da dignidade humana: por isto, a
ADEPOLC-MG estimula a sociedade a confiar no papel renovador
do Senhor Secretário de Segurança e refutar as ações de
grupos anônimos, especialmente os que buscam a ruptura da
normalidade institucional;
9. assim, pelo profundo nivel critico e sentido democrático
do documento em questão, a ADEPOLC-MG, passado quase ano e
meio de Governo, vai entregar cópia do mesmo ás seguintes
pessoas/organizações, certa de que são segmentos Que devem
conhecer o mérito civico co nosso posicionamento: todos os
parlamentares estaduais e federais, Ministro da Justiça.
OAB, Justiça Pública, Defensoria Pública. Procuradoria do
Estado, Ministério Público, Associação Mineira dos
Municipios, União dos Vereadores de Minas Gerais. FIEMG,
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UFMG, PUC, Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP.
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Arquidiocese de Belo Horizonte. Coordenadoria de
Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte;
10. qualquer cidadão que desejar cópia maximizada oeste

documento poderá obtê-la fazendo contato com a ADEPOLC-MG,
Avenida do Contorno. 4.099, São Lucas. telefones 223-5269 ou
225-0529.
BELO HORIZONTE, 29 DE MARÇO DE 1996.
REINALDO MAGALHÃES
DELEGADO-GERAL DE POLICIA
PRESIDENTE DA ADEPOLC-MG
BENIGNO AUGUSTO DA COSTA
DELEGADO-GERAL DE POLICIA
PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO/ADEPQLC-MG
ANTÔNIO ALVES DA SILVA
DELEGADO-GERAL DE POLICIA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL/ADEPOLC-MG"
* - Publicado de acordo como texto original, transcrito a

reauerimento do Deputado Paulo Schettino.
"Notas para a Construção de um Novo Modelo para a Policia

Civil de Minas Gerais*
Subsídios Panorâmicos para Conhecimento ao Excelentissimo

Senhor Governador Eleito Doutor Eduardo Azereco
Justificação

O momento é de renovação sob o paradigma da ética e da
cidadania. Neste clima, os governos recém-eleitos se acham
com a grave responsabilidade de responder convenientemente à
legitima expectativa popular de reforma do Estado, onde o
compromisso fundamental só pode ser o da eficiência.
O aparelho policial, de modo particular, é alvo de demancas
profundas de remodelação, dado que é pressuposto da
realização de uma boa justiça criminal e da implementação de
políticas adequadas ao serviço fiscalizatório inibidor das
ações que margeiam a lei, através do exercício racional da
chamada policia administrativa, conceito que a doutrina
jurídica explorou com pertinência, mas que jamais migrou,
com vigor, para a práxis institucional das corporações
policiais.
O presente trabalho é de Suma simplicidade e pretende
apenas articular tópicos considerados fundamentais para uma
virada conceitual, no que se refere à estrutura orgânica e
cultural da Policia Civil de Minas Gerais. Foi por esta
razão que ganhou o titulo de 'Notas para a Construção de um
NOVO Modelo para a Policia Civil de Minas Gerais. Justo
porque acredita que tal visão converge para os compromissos
da campanha do governo eleito para o Estado, além de
sintonizar-se com a posição cientificamente humanista, se
assim pudermos dizer, do Presidente eleito, sociólogo
internacionalmente renomaao. E porque, assim sendo. supõe
que Minas Gerais pode adotar uma política alternativa
imediata para a segurança pública e. com isto, comandar o
processo legislativo federal que se imporá ao novo
Congresso, na matéria. Tudo sem corporativismo. 0 que se
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Quer é pensar um modelo que esca pe das simplificações e
possa representar o melhor para a população.

Fundamentos da Demanda
A) Anacronismo da vigente Lei Orgânica da Policia Civil de
Minas Gerais e consequentes instrumentos normativos,
inclusive os editados internamente
Isto fomenta os seguintes desvios, em síntese:
ausência de sincronização entre os órgãos, com registro de
nefasta competição interna e arritmia das ações
operacionais;
ausência de uma política de integração com as outras forças
sociais: as do poder público e as da sociedade ci'
ausência de uma política disciplinar capaz conter
fenómenos de violência e corrupção internas, com
instrumentos de prestação de contas á sociedade;
ausência de políticas de reciclagem da cultura policial.
com enfoque no processo de reconhecimento aos grupos
socialmente marginalizados, como forma de não estereotipar o
criminoso como inimigo, mas sim, como um problema de
responsabilidade geral;
ausência de normas que delimitem metodologicamente as ações
de policia judiciária e policia administrativa, ae modo a
evitar superposição ao trabalho da Policia Militar:
ausência de instrumentos que tornem o policial imune às
ingerências da política menor, como no caso das remoções que
atendem a meros interesses eleitoreiros:
ausência de um plano de promoção nas carreiras policiais,
identificado com critérios técnico-profissionais:
ausência de politicas definidoras de um perfil para a rede
física. com padronização dos prédios. veículos e
distintivos, segundo categorias pragmáticas e simbolicamente
identificadas com a cidadania, não o medo ou a força
inconseqüente:
ausência de politicas de racionalização do uso de recursos

materiais e humanos:
desconstrução o sentido mult idisci p linar da ação policial
civil, em que o Delegado deve funcionar como o coordenador
juridico-operacional das atividades correlatas.
desempenhadas pelos profissionais das demais carreiras.
8) Reconstrução da estrutura: uma demanda de ética e

eficiência
Isto requer imediata gestão, com respaldo do Artigo 24 da

Constituição Federal, que preceitua:

rrnas gerais
me for

- Discussão, com os policiais e sociedade. de projeto
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alternativo da nova Lei Orgânica da Policia Civil,
encaminhando a mensagem como ato primordial à integração da
instituição num sistema de segurança pública moderno, que
contenha a seguinte referência:
1. racionalização da estrutura, redimensionando os órgãos

internos e integrando as suas ações;
2. criação de instrumentos para o desempenho da policia
judiciária, através de franca associação com o Ministério
Público e Judiciário;
3. criação de instrumentos para o desempenho da policia

administrativa, através de franca associação com os agentes
da sociedade civil;
4. adequação funcional e simbólica dos prédios e
instrumentos (normatizando o uso), de modo a que representem
e sirvam à execução, sem reservas, da função de proteger o
cidadão;
S. expurgo da função de guarda de criminosos sentenciados,
reparando esta grave distorção histórica. que atenta contra
os direitos humanos e as condições de trabalro do policial;

6. criação ce referenciais para a promoção nas diversas
carreiras policiais;
7. criação de referenciais para designação hierarquizada

aos órgãos internos;
8. criação de instrumentos contra as ingerências de
política menor;
9. definição de uma política especial para a Academia de
Polícia Civil, de modo a que possa atuar, imediatamente, em
parceria com outras instituições educacionais, a
Universidade em particular, visando reciclagem emergericial
de todo o efetivo e formação do policial segundo as mais
avançadas pedagogias em uso no mundo contemporâneo;
10. sistematização normativa do trabalho conjunto dOS

profissionais de policia civil, em caráter metodologicamente
multidisciplinar, defininao o papel do Delegado como
coordenador e integrador daS ações de ordem pericial,
inquisitorial e notarial.

Palavra Final
Ao articular estas linhas gerais, pretende-se indicar que

há condições para mudança, porque há consciência dos desvios
e rumos para uma solução eficiente e duradoura, já com
efeitos imediatos. Trata-se de uma questão de vontade
política, pois o que se quer criar como alternativa tem
inequívoco lastro na ética, motor destes novos tempos da
nação. E. por isto, estas anotações são dirigidas. neste
instante de particular esperança, ao Governador eleito.
político de uma geração que vai renovar a administração
pública do nosso Estado.
Belo Horizonte, dezembro/1994.
Reinaldo José Magalhães, Presidente da ADEPOLC/MG.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Paulo Schettino.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 205a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Pr-esioenca tios Deu:ados Wanaeey 4v la

e Maria JOse Haueser
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lçl PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficic RQ	20/96
(encarnirna Projeto de Lei Complementar no 16/961, do
Presidente ao Tribunal de Justiça - Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Requerimentos flQS
1.825 a 1.833/96 - Requerimento do Deputado Ronaldo
vasconceilos - Comuni cações : Comunicações do Deputado Paulo
Schettino (2) e da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais 2 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer cc Reaação Final
do Projeto oe Lei ng 560/95: aarovação - Requerimentos:
Requerimento do Deutado Ronaldo Vasconcelios; anrovação -
Recuerimentos ngs 1.355. 1.395 e 1426/96; acrovação - 2
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei ng 1.203/92; requerimento contido
no Oficio ng 23/96, do Governador do Estado; deferimento -
Discussão. em 1Q turno, do Projeto de Lei flQ 80/95;
requerimento do Deputado Wanderley Ávila; aprovação do
requerimento - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
Comparecem os Deputados:

Wanaerley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Maria José Haueisen - IDrabim Jacoo - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela- Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Almir Cardoso - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinrio -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Dja)ma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo ce Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
António Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado WanderIey 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.
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Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la 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 Simão Pedro Toledo, lo-Secretário "ad hoc". lê

a seguinte correspondência:
"OFÍCIO No 20/96

Belo Horizonte, 13 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de
lei, que modifica a Lei Complementar ng 40, de 24 de
novembro de 1995, e dá outras providências.
Encaminhado pelo Presidente da Comissão Supervisora dos
Juizados Especiais, o projeto foi aprovado na sessão da
Corte Superior desta data e prevê a criação de mais 28
(vinte e oito) cargos de Juiz de Direito Substituto, visando
ao atendimento de todas as comarcas onde haverá Vara
Especializada de Juizados Especiais.
o projeto prevê, também, a criação de cargos de Escrivão,
sendo 10 (dez) para Belo Horizonte. 14 (quatorze) cargos
para as comarcas com 7 (sete) ou mais Varas e 7 (sete)
cargos para as comarcas de 4 e menos de 7 Varas, onde deverá
ser implantado o Juizado Especial com competências mistas.
Contém, ainda, o projeto, previsão para criação de 1 (um)
cargo de Diretor dos Juizados Especiais, com a tarefa de
exercer a coordenação administrativa de todos os Juizados da
Capital e do interior, bem como 10 (dez) cargos de
Coordenador para os setores dos .Juizados Especiais de Belo
Horizonte.
Os cargos cuja criação se propõe acodem as necessidades

minimas do sistema de Juizados Especiais de Minas Gerais.
Considerando a relevância da matéria e o iminente
encerramento das atividades legislativas, encareço a Vossa
Excelência a necessidade de o projeto tramitar em regime de
urgência, como reclama o interesse público.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de alta
estima e apreço.
Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 18/96
Modifica a Lei Complementar no 40, de 24 de novembro de
1995. e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Para atender às necessidades minimas de recursos
humanos dos Juizados Especiais previstos na Lei Complementar
nQ 40. de 24 de novembro de 1995, ficam criados 28 (vinte e
oito) cargos de Juiz de Direito Substituto e os constantes
do anexo único desta lei, aqueles a serem providos a partir
de julho de 1997.
Parágrafo único - Os cargos de orovimento em comissão a que



se refere o anexo único desta lei complementar serão
nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, por
indicação do Presidente da Comissão Supervisora dos Juizados
Especiais.
Art. 2g - O Poder Executivo fica 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 cinquenta e dois centavos), para
atender às despesas decorrentes desta lei.
Art. 3Q

 

 Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO
(A que se refere o art. lg da Lei Complementar ng .....de

QUADRO ESPECIFICO DE PROVIMENTO EFETIVO
* - O referido quadro foi publicado na edição do Diário co

Legislativo de 19/11/96.
QUADRO ESPECIFICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

a - o referido quadro foi publicado na edição ao Diário do
Legislativo de 19/11/96.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 200, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Da Sra. Maria Amélia Teixeira Paulsen, Prefeita Municipal
de Minduri, solicitando a prorrogação por 90 dias do
Convênio flQ 377/96.
Do Sr. Wilson da Silva Piazza. Presidente da ADEMG,

encaminhando informações solicitadas pela Comissão de
Educação, a respeito do Projeto de Lei no 924/96. ( A
Comissão de Educaçâo.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe dO Cerimonial e
Relações Públicas co Estado, em nome co Governador do
Estaco, agradecendo o convite para o Cicio de Debates O
Sistema Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de
Minas Gerais e informando Que O Sr. Aluisio Pimenta será seu
representante no evento.
Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas. Superintendente

Central de Administração de Transportes. Imóveis e Serviços
da Secretaria de Administração (2), em atendimento a oficio
referente ao Projeto de Lei ng 875/96, encaminhando
informações prestadas pela Secretaria da Educação sobre o
assunto: e. em atendimento a oficio relacionado com o
Projeto de Lei no 941/96, informando que o aeroporto de que
trata a proposição não possui denominação oficial. (- A
Comissão de Justiça.)
Do Sr. Gilson Campos, Chefe da Assessoria Regional de
Relações Empresariais da Infraero- = roportos Brasileiros.
agradecendo e expondo os motivos do - não-comparecimento á
reunião sobre passagens aéreas e seg.-ança de vôo, promovida
por esta Casa. - A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Armanco Melilio FilhO, Presidente ca Sociedade
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Mineira de Engenheiros Florestais SMEF -, encaminhando
cópia de expediente dirigido ao Ministro do Meio Ambiente,
lamentando e posicionando-se contrariamente ao conteúdo do
documento da discussão sobre o Pacto Federativo da Gestão
Compartilhada da Política Ambiental em Minas Gerais'. (- A

Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG,
encaminhando cópia de correspondência a ele dirigida por
Maria Helena Martins. do Município de Monte Santo de Minas.
e solicitando a atenção Cá Casa para as reivindicações da
signatária. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 919/96.)
Da Sra. Elizabeth Maia, Chefe de Gabinete do Deputado
Federal Silas Brasileiro, agradecendo convite para
participar do Ciclo de Debates O Sistema Federal de Ensino
Superior e Desenvolvimento de Minas Gerais.
Da Sra. Luzia de Souza Pimenta de Meio, Professora da
Escola Estadual Horãcio Faleiros, de Capetinga, solicitando
o empenho da Casa na manutenção das decisões constantes na
Resolução nç 9.263/86. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ
919/96.)
Da Sra. Soraia A. Trindade Freitas. Diretora da Escola
Estadual Conceição Martins de Jesus, de Ribeirão das Neves.
encaminhando abaixo-assinado por meio do qual se pleiteia
ampliação desse estabelecimento e relatório com dados que
comprovam a necessidade de tal obra. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Nino Beilini. da VASP Contagem, informando, em

atenção a oficio da Comissão deDefesa do Consumidor, que o
assunto deve ser encaminhado á matriz daquela empresa em
Belo Horizonte. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça dO Estado. Antônio do Valle. Bonifácio
de Andrada e Sandra Starling. Deoutaaos Federais, Israel
Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
José Ferraz, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e
Homero Ferreira Diniz, Superintendente Institucional da CEF
em Minas Gerais, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 30 anos da RURALMINAS.
Dos Srs. Antônio do Vaile. Deputado Federal, e Eduardo
Barbosa, Secretário do Trabalho, agradecendo convite para o
Ciclo de Debates Sistema Federal de Ensino Suoerior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.

CARTÕES
Dos Srs. Ronaldo Perim, Deputado Federal, e Mauricio

Campos. Secretário de Indústria e Comércio, do General-de-
Divisão Walter Pereira Gomes. Comandante da 4a Divisão de
Exército, do Cel. Geraldo Na-:-.!) Salomão, Chefe da lia
Circunscrição de Serviço Mili:;. e do Sr. Fábio Eugênio
Ferreira Lima, Secretário Adjunto da Habitação. agradecendo
o convite para a reunião especial comemorativa dos 30 anos
da RURALMINAS.
Do Cel. Geraldo Nagib Salomão. Chefe da lia Circunscrição

ee Serviço Militar, e do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima.
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Secretário Adjunto da Habitação, agradecendo o convite para
o Ciclo de Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.

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 ã Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

No 1.825/96, co Deoutado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de con g ratulações com a Loja
Maçônica Triângulo Maçônico Ventos Fraternos do Paraiso n
249, localizada no Municipio de Paraisõpolis, por seus cinco
anos de existência.
NQ 1.826/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Lealdade e Trabalho, localizada no Municipio de
Governador Valacares, por seus 15 anos de existência.
NQ 1.827/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Três Marias, localizada no Municipio de
Três Marias, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.828/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários do Rio das Velhas nQ 78. localizada no
Municipio de Várzea cia Palma, por seus 17 anos de
existência.
Ng 1.829/96, co Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto cie congratulações com a Loja
Maçónica União Brumadinense, localizada no Municipio de
Brumadinho. por seus três anos de existência. -
Distribuídos ã Comissão de Educação.
NQ 1.830/96, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja

transcrito nos anais da Casa o texto "Morre Andrada Serpa. o
General Nacionalista". publicado pelo jornal "Hoje em Dia"
no dia 18/10/96.
NQ 1.831/96. do Deputado Alberto Pinto Coelno, solicitando

a transcrição nos anais da Casa do manifesto "A Vale co Rio
Doce e o Interesse Nacional", assinado por várias
autoridades politicas brasileiras. (- Distribuicios à Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.832/96, do Deputado João Batista de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas a Que O Governo ce finas se manifeste em favor do
reconhecirnentc. pela	União, ca	jurisdição	da	Corte
Interamericana de	Direitos Humanos.	A Comissão cie
Direitos e Garantias Fundamentais.)
Ng 1.833/96. do Deputado Ronaldo Vasconceilos, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
assinatura de convénio com o Governo Federal nos moldes do
disposto na Medida Provisória nQ 1.526, de 5/11/96. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado



Ronaldo Vasconcel los.
COMUNICAÇOES

- São também encaminnadas à Mesa
Paulo Schettino (2) e cia Comissão
Fundamentais -

comunicações do Deputado
de Direitos e Garantias
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Paulo
Schettino (2) - falecimento do Sr. Márcio Amaral, em Santa
Rita do Sapucai, e do Sr. Antônio Moacir Jeunon, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais - aprovação, na 30a Reunião
Ordinária, do Requerimento ng 1.785/96, do Deputado AnderSon
Adauto (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 560/95, do Deputado Miguel Martini, que estabelece
normas para a comercialização de solvente e de produto que
contenha essa substância. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os

Deputados que o aprovam 
p
ermaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. A sanção.
Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do De putado Ronaldo
Vasconcel los, em que pede seja encaminhada ao Prefeito
Municipal solicitação para proceder a estudos sobre a
realização de convênio com o Governo Federal, adequando-se o
disposto na Medida Provisória no 1.526, de 5/11/96, que
dispõe sobre o regime tributário das microempresas e cias
empresas de pequeno porte. Em votação, o requerimento. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cacia um

por sua vez, os Requerimentos nos 1.355/96, do Deputado Luiz
Antônio Zanto. em que solicita a transcrição, nos anais da
Casa, da reportagem "Santiago Volta pra Casa", veiculada no
jornal da cidade de Frutal , em 20/4/96; 1.395/96, da
Deputada Elbe Brandão, em que solicita a transcrição, nos
anais da Casa, do pronunciamento "A Grande Semeadura", do
Prof. José Geraldo de Freitas Drumond. Reitor da UNIMONTES
(Cumpra-se.); e 1.426/96. do Deputado C'lycon Terra Pinto, em
que pede informações ã COPASA sobre as providências que
estão sendo tomadas para construção de barragem na cidade cie
Pedra Azul (Oficie-se.).

2 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l Fase,
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a Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lp turno, do Projeto de
Lei no 1.203/92. cio Governador do Estado, que autoriza o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais a adquirir os imóveis que menciona. Incluido
em orcem ao dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno. Sobre a mesa, requerimento co Governador co Estado,
contido no Oficio ng 23/96, em que solicita a retirada de
tramitação do projeto. A Presidência defere o requerimento,
em conformidade com o inciso VIII do art. 244 ao Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 80/95. do
Deputado Wanderley Ávila, que obriga o Estado a oferecer, no
âmbito de sua competência no SUS, formas de tratamento
alternativas às tradicionais. Incluido em ordem do dia para
fins co art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa,
requerimento do Deputado Wanceley Avila, em que solicita a
retiraca de tramitação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os De putados Que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Olinto Godinho - Sra. Presidente, solicito o

encerramento da reunião, por falta de "quorum".
ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial
de segunda-feira orõxirna. dia 18, às 14 noras, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária Ce debates, na
mesma data. às 20 horas. Leva'"ta-se a reunião.

ATA DA 1443 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputaao Rêmolo Aloise

3 SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2ç turno, ao Projeto de Lei na 965/96;
discursos aos Deoutaaos Jose Bonifácio e António .Julio;
encerramento da discussão; requerimento co Deputado Péricles
Ferreira: deferimento: votação do projeto, salvo emenda e
desta que; aorovação; votação da Emenda nQ 2; aprovação;
votação da Emenda np 1: aProvação: ver'ficação de votação:
inexistência de "quoru para votação Emenda nç 1:
questões cc ordem - ENCERRAMENTO.

o COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Antõnio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António Andrade -



352

António Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Biiac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima
Diniz - Durvai Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivo José - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kernil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Oiinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Alolse) - 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. 2-Secretãria. para proceder á leitura
da ata ca 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.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - 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 2g turno, do Projeto de
Lei flQ 965/96. do Governador do Estado, Que cria unidade
administrativa na estrutura orgânica da Secretaria da
Educação e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. Para discutir o
projeto, com a palavra, o Deputado José Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho, hoje, à tribuna, para expressar a minha surpresa com
o comportamento que o Secretário da Fazenda tem tido nos
últimos meses em nosso Estado. Sou admirador da sua
inteligência, mais ainda, da sua tecnocracia e. mais ainda,
da sua seriedade e honestidade. Sem falar. Sr. Presidente,
que ele é homem ca estrita confiança do Sr. Governador.
Confiança administrativa, uma vez que os seus atos me levam
a duvidar do seu comportamento político.
Um mês antes das eleições municipais, Sr. Presidente, S.
Exa. , o Sr. Secretário da Fazenda, pelo menos para a minha
região, a região de Barbacena, enviou um batalhão de
fiscais, que ficaram, não só fiscalizando, como deve
acontecer, aliás, mas invadindo casas comerciais, apanhando
papéis, notas, forçando até a abertura de armários, para
conseguir documentos e. evidentemente, multando
imediatamente os contribuintes da minha região.
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Passadas as eleições. Sr. Presidente, a situação continuou
no mesmo "pé". Ainda hoje, quando vinha de viagem para esta
Capital, num posto rodoviário da Secretaria da Fazenda,
situado ás margens da BR-040, permaneci durante muito tempo
numa fila enorme de automõveis, que estavam sendo
vistoriados pelos fiscais. Assim, abrimos os porta-malas - o
meu também, porque fiz Questão que abrissem -: abrimos as
bolsas; abrimos malas; a fiscalização fo i feita ce maneira
grosseira, e tenho minhas cúvidas de que seja legal. Achei
graça de eles quererem uma nota fiscal ce seis ou oito pães
e um leite, que trazia de Barbacena. Concordei e fiquei
devendo a nota fiscal.
Estamos ás vésperas de uma eleição nas grandes cidades
mineiras. Não sei se isso está ocorrendo em todas as
cidades, mas, em Juiz de Fora, está. Não sei se está
ocorrendo nas outras cidades onde o Governo está disputando
o pleito na maior gravidade, na maior seriedaae. Em Belo
Horizonte, eu tenho certeza de que o Secretário da Fazenda,
com a fiscalização Que está fazendo, evidentemente deve
estar enveredando pelos caminhos ao Dr. Célio, com ou sem
aporto. De modo. Sr. Presidente, que quero apenas registrar
o meu protesto. Não o meu protesto pessoal. mas o protesto
em favor daqueles comerciantes que, sonegando um pouco ou
não, vêm ajudando o desenvolvimento do nosso Estado, mas
sofrendo violências daquela Secretaria e daquele Secretário.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para discutir o projeto, com a palavra.

o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Estamos aproveitando a bela fala

do Deputado José Bonifác i o. Queremos avalizá-la e dizer que
o Governo ao Estado, o Governo do PSDB. tem, at r avés da
Secretaria da Fazena. tomado algumas atitudes aue nem no
regime militar eram tomadas. O Subprocurador da Fazerica está
usando das prerrogativas do Procurador, porque o Procurador
não aparece e manda o Subprocuraaor. O Estado criou em Minas
Gerais a figura do interventor, mas, nas falas juridicas e
nos livros, não existe essa intervenção em empresas que
estão devendo ao fisco. E em Minas Gerais o Governo Eduardo
Azeredo está criando essa figura. Não estamos entendendo o
que perderiamos aqui, hoje. Eu gostaria de pedir, depois das
eleições de Belo Horizonte, que o Governador Eduardo Azeredo
assumisse o Governo de Minas. Ele não oode deixar que um
Subprocurador da Fazenda fale em nome ao Governo do Estado.
crianco essa figura do interventor, oue só em Minas Gerais
existe. Então, fica. tamDém, o meu p

r
otesto contra a

Secretaria ca F azenda, por esses atos irresponsáveis desse
Subprocurador.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores, encerra-se
a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles
Ferreira, em que solicita votação destacada da Emenda ng 1.
A Presidência, nos termos do inciso XVII, do art. 244. do
Regimento Interno, defere o requerimento. Em votação. o
projeto, salvo emenda e destaque. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
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Emenda OQ	2. Que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.
Aprovada. Em votação, a Emenda ng 1, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como estão. Pausa.) Aprovada.
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Nenhum Deputado votou a favor da emenda:
votaram contra a emenda 23 Deputados: votaram em branco 3
Deputados. Portanto, não houve "quorum" para a votação da
Emenda nQ 1. A D residéncia torna sem efeito a votação.

Questões de Ordem
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, gostariamos de

conhecer o teor da emenda destacada.
O Deputado Anderson Adauto - V. Exa. está tornando sem
efeito apenas a votação de emenda destacada. não é? O
orojeto e a Emenda nQ 2 estão aprovados?
O Sr. Presidente - Sim. O projeto e a Emenda ng 2 estão

aprovados.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quorum" para
votação e estando o projeto em apreço sobrestando a matéria
da pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, ás 9
horas 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 145a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência ao Deputado Agostinho PatrC.s
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - 1g PARTE: Atas (2) -
2a PARTE(ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 2Q turno, ao Projeto de Lei n
965/96: renovação da votação da Emenda ng 1; rejeição -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 13.128: manutenção do veto - Votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei ng 63/95; votação do Substitutivo ng 2, salvo
emendas: rejeição; votação do Substitutivo ng 1, salvo
emendas; rejeição; votação do Substitutivo ng 3; rejeição;
votação do projeto; Rejeição - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei flQ 829/96; votação do projeto, salvo emenda:
aprovação; votação da Emenda ng 1; rejeição - Discussão, em

l Q turno, do Projeto de Complementar ng 17/96; aprovação
com a Emenda flQ 1 - D scussão. em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 224/95; aprovação na forma do Substitutivo flQ 1 -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nç 350/95;
rejeição - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
389/95: encerramento da discussão: rejeição: verificação de
votação; anulação da votação; renovação da votação: rejeição
- Discussão. em 2o turno, do Projeto ae Lei nQ 609/95:
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aprovação na forma do venc:ao em tu-no - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wandeley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haijeisen Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
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 - Djalmna Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Clycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz António Zanto - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel loS - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Tropia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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-Secretária, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

1g PARTE
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária. procede à
leitura das atas das Puas reuniões anteriores. Que 5O
a p rovadas sem restrições.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento ca votação, em 2Q turno.
do Projeto de Lei no 965/96, do Governador do Estado. A
Presidência vai renovar a votação da Emenda flQ 1. destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Em votação, a emenda. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei nQ 965/96 com a Emenda ng 2. A Comissão de
Redação.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei flQ 13.128. aue autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Municipio de Oliveira imóvel que especifica. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se -a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação
po r escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Convico para atuarem como escrutinadores os
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Deputados Carlos Murta e Dilzon Meio. A Presidência informa
ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitar o veto
deverão votar 'não. Resumindo: 'sim mantém o veto; "não'
rejeita o veto. Com a palavra, para fazer a chamada dos
Deputados, a Sra. Secretária.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anivaldo Coelho - António
Andrade - António Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam
á abertura da urna para a verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 37 Deputados: :otaram
'não' 3 De putados. Portanto, está mantido o veto. Oficie-se
ao Governador no Estado.
vot ação , em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 63/95. do
Deputado Ibrabim Jacob, que fixa o período de cobrança de
contas mensais pelas entidades prestadoras de serviços
públicos no âmbito estadual. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1. da
Comissão de Justiça, com a Emenda ng 1. que apresentou. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nQ 2, que apresentou, e pela rejeição
do Substitutivo ng 1, da Comissão de Justiça, e da Emenda ng
1, aa Comissão oe Administração Pública. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo ng 2. da Comissão ae Defesa do
Consumidor, com a Emenda ng 2. que apresentou. Emendado em
Plenàrio, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo ng 3 e
pela rejeição dos demais. Em votação, o Substitutivo ng 2,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Substitutivo
flQ 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o
Substitutivo ng 3. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 829/96. do

Deputado Bonifácio Mourão, q ue dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprios do Estado. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação. Emendado em Plenário, voltOu O Projeto à Comissão
de Administração Púnlica. que opina pela rejeição da Emenda
ng 1. 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
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado,
em !Q turno, o Projeto de Lei ng 829/96. A Comissão ae
Administração Pública.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei Complementar nQ
17/96, do Tribunal de Justiça, que altera a composição
numérica do Tribunal de Alçada do Estado e dá outras
providênc'as. A Comissão de Justiça conclui pela
constituc i onalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina por sua aprovação com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria
a votação nominal, de conformidade com o art. 263, ip, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos co art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será a p rovado se obtiver 39 votos favoráveis.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Com a palavra, para
proceder à chamada dos Deputados, a Deputada Maria José
Haue i sen.
A Sra. Secretária - )- Faz a chamada.
- Responderam "sim" á chamaca os seguintes Deputados:
Wanaeniev Avila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José

Haueisen - Ibrahirn Jacoõ - Errnano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penria - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifacio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pénicles Ferreira - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pearo Toiecc - Wilsor
T rõp ia.
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O Sr. Presidente - Responderam 'sim" 41 Deputados.
Portanto, está aprovado o Projeto de Lei Complementar ng
17/96. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela
aprovação. A Presidência vai submeter a matéria a votação
nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão votar
"sim"; os Deputados aue desejarem rejeitá-la deverão votar
"não". Com a palavra, para proceder à chamada, a Sra.
Secretária.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
- Responderam "sim' á chamaca os seguintes Deputados:
Wanderiey Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon
Meio - Djalma Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Glycon Terra Pinto - Hely Tarq.iinio -
Ivo José - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - Kemil Kumaira - Luiz
Antônio Zanto - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
wilson Trópia.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Está
aprovada a Emenda flQ 1. Está, portanto, aprovado, em lQ
turno, o Projeto de Lei Complementar nQ 17/96 com a Emenda
ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 224/95. do
Deputado Romeu Queiroz, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Municipio de São Gonçalo do Abaeté. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oraaores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei nQ 224/95 na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão
de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 350/95. do
Deputado Olinto Godinho, oue cria o Programa de Fomento
Agroindustrial para Investimento em Capital Fixo. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em lo 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.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei nQ 389/95. da

Deputada Maria José Haueisen, que determina a divulgação dos
recursos repassados aos municipios pelo poder público
estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno. Em
discussão, o projeto. Não há oracores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam



359 fN
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
A Deputada Maria ,José Haueisen - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que

ocupem seus lugares. A Presidência vai proceder à
ve r ificação requerida.
- 2 rocece-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 25 Deputados; votaram
contra 11 Deputados. Não havendo "quorum" para votação, a
Presidência torna-a sem efeito e vai submeter a matéria a
nova votação. Em votação, o projeto. Os Deputados q ue o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Arquive-se o projeto.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei nQ 609/95. do
Deputado Arnaldo Penna, que institui campanha educativa no
âmbito do Estado de Minas Gerais. 4 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. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei ng 609/95 na forma do vencido em lg turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
°rosidéncia encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais. ás 14 horas, com a
orcem co dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 146a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência co De putado Wandenley Avia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA la PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras ao Sr. P-esidente - Cnamada
para veni'icação cc "cuorurr': existência ce número
regimenta l para discussão - Discussão de Proposições:
Discussão, em lg turno, das Propostas de Emenda a
Constituição ns 20/95 e 26/96: encerramento da discussão -
Discussão, em 2p turno, do Projeto de Lei Complementar ri
17/96; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José haueisen - Iprahim
Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Aberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Álvaro Antônio - Ani ldo Coelho - Antônio Andrade
- António Genaro - Antônio R.:erto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Carlos Murta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronalco
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Ped ro Toledo - Wilson
Trpi a.

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

a lista oe 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
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen. 2-Secr'etãria, procede á
leitura da ata aa eunião anterio, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ê Parte da reunião, com a
apreciação 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 965. 829 e
609/96. 63. 224. 350 e 389/95 e o Veto à Proposição de Lei
ng 13.128. apreciados na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã, bem como os Projetos ce Lei ngs 987. 988 e
685/96. apreciados na reunião ordinária deliberativa
realizada hoje, à tarde.
Diante da exigência de Quorum" qualificado para votação da

matéria da pauta. a Presidência convoca o Sr. 1Q-Secretário
para proceder á chamada para a verificação de quorum.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam ã chamada 34 Deputados.
Portanto, não há "quorum" para votação, mas o há para
discussão.

Discussão øe Proposições
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua

vez, em iQ turno, a Proposta de Emenda á Constituição ng
20/95. do Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a
convocação ce autoridade estadual pela Assembléia
Legislativa: e a Proposta de Emenda à Constituição ng 26/96,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, q ue suprime do art. 53
da Constituição do Estado o 7g e seus incisos; e. em 2Q
turno, o Projeto de Lei Complementar ng 17/96. do Tribunal
de Justiça, que altera a composição numérica do Tribunal de
Alçada do Estado e dá outras providências.

ENCERRAMENTO
0 Sr. Presidente - e-sistindo a falta de quorum
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qualificado para votação, e. esgotada a matéria da pauta em
fase de discussão, a Presidência encerra a reunião.
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
14, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião

ATA DA 147a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wandeley AvIa

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE(ORDEM DO DIA): Chamada para verificação de "duorum"
nexistencia ae numero regimental para votação - Suspensão e

reapertura ia 'eurião -- Chamada cara verificação ae
"quorum: inexsténcia de numero e9imentai oaa continuação
dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Wanaerley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - I prahim Jacob - Ermario
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqijinio - 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 - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Marcos Helénio - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto C-odinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul ,.ima Neto - Rome, Queimo,: - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro TQleOo - lilson
Trpi a.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro a perta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome ao povo mineiro. nicjamos os nossos trapalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretár i a, para proceder ã leitura
ri r1	ri5r A nterior

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretaria, procede á
leitura da ata da reunião anterio-, cue é acrovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos ao edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Como
essa matéria exige "quorum" qualificado, a Presidência passa
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a palavra à Sra. Secretária para proceder à chamada para
verificação de "quorum'.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada
O Sr. Presidente - Responderam ã chamada 30 Deputados.
Portanto, não há "quorum" para votação.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por um periodo de 20 minutos, para aguardarmos que se
recomponha o "quorum" qualificado para votação. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Como a votação ca matéria constante na pauta requer 'quorum'
Qualificado, a Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda á chamada para verificação de "quorum.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados; 7

Deputados encontram-se nas comissões. Portanto, são 24
Deputados. Não na Quorum" para continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do da sete de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os De putados João
Batista de Oliveira e Antônio Roberto. 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 da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente lê correspondência da Secretaria da
Saúde dando ciência á Comissão das deliberações tomadas pela
Comissão Intergestores Bipartite de Minas Gerais, em outubro
do corrente. Prosseguindo, a Presidência passa á discussão e
à votação de proposições de autoriada Comissão. O Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira procede à leitura de requerimento
do Deputado Olinto Godinho, em que solicita seja convidado o
Sr. Benito Narey Ramos Dominguez. médico residente em Cuba,
para discorrer so pre o tema Saúde e Familia. Suometido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presicente
passa à discussão e à votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência
do relator, a Presidência redistribui o Projeto de Lei ng
939/96, que tramita no lQ turno, ao Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira. Estanao o relator em condições de procecer à
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leitura de seu parecer, passa a fazê-lo. concluindo pela
aprovação ao projeto na forma do Substitutivo flQ 1, ficando
prejudicadas as Emendas ns 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça. 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
Plenário da Assembléia. Submetido a ciscussão e votação, é
aprovado no 2Q turno, o Projeto de Lei np 282/95 (relator:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). No lg turno, são
aprovados os Projetos de Lei nps 883, 946 e 958 196, e 332/95
e 963/96. os aois últimos com as emenoas cue receberam o flQ
1 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade ouvir os seguintes convidados: Srs. Celso Mello
de Azeveao, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte: César Augusto Xavier Moreira, Eduardo Carlos
Jardim Mozelli, Guilherme Roscoe, Wagner Furtado Veloso,
Superintendente de Saúde, Superintendente Comercial,
Superintendente Administravo e Superintendente-Geral da
Santa Casa. r espectivamente: e João Agostini Neto. Crlefe da
Clínica de Olhos da Santa Casa. A Presidência os convida
para tomar assento â mesa, passando a palavra ao Deputado
João Batista de Oliveira, autor do requerimento q ue motivou
o convite. Em seguida. o Presidente passa a palavra ao Sr.
Celso Mello ce Azevedo, que discorre sobre o Plano de Saúde
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Participam
dos debates todos os parlamentares e convidados presentes,
conforme consta em notas taquigráficas 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. 14 de novembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - António Roberto
- Marco Régis - Jorge Eduardo de Oliveira.

TRANSCRIÇÕES

"Santiago Volta pra Casa'
Libertado na quarta-feira, ás 19 horas, o estudante
Santiago Assunção Palhares. ae 14 anos, cue ficou dez dias
em ooae r dos seqüestradores.
O cativeiro - localizado no final ca Rua Planura - foi
estourado pela equipe do Delegado Elson Ramos, da Delegacia
de Operações Especiais (Does p ) de Belo Horizonte, que esteve
o tempo todo em Fruta] com uma eauipe de 20 investigadores.
O local foi descoberto graças ao rastreamento dos
telefonemas, que foram 9 ao toao. A família manteve sigilo
sobre os contatos, por orientação da polícia. Um dos
sequestradores - Luiz Antônio Fonseca. o "LuizãO Barbudo" -
foi pego num orelhão na cidade de Barretos. Através dele
Chegou-se ao local onde Santiago estava acorrentado pela
perna, em companhia de Laerte Romes da Silva, irmão de Luiz.
Eles não reagiram à prisão, e segundo o Delegado Elson
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estavam desarmados.
Ambos os seqüestradores eram de Fruta] e foram interrogados

ainda na quarta-feira, com instauração de inquérito. Luizão
tem passagens pela policia por tentativa de riomicidio.
Laerte, por roubo de carro. Há três meses. Luizão roubou um
carro em São José do Rio Preto - veiculo que utilizou no
resgate.
O Delegado ElSon Ramos vai continuar as inves

t
igações cara

confirmar se não há outros envolvidos no caso. LuizãO e
Laerte serão enviados para a delegacia especial em Belo
Horizonte.
O chefe do Departamento da Delegacia de Operações Especiais
(Does p ), Antônio João dos Reis, chegou de avião em Frutal,
ainda na noite de quarta-feira, para participar do processo
de apreensão dos seqüestradores. Ele veio acompanhado do Dr.
Zanto, que além de estar trabalhando no caso em Belo
Horizonte é médico da família.
Centenas de pessoas foram á casa de Santiago para
recepcioná-lo. A emoção foi geral ao rever o garoto em boas
condições de saúde.
A emoção maior ficou por conta dos pais do menor - Levy
Palhares e Leila.
Santiago chegou no carro da Policia de Belo Horizonte

escoltado por cinco policiais O primeiro abraço foi do pai.
que em meio a multidão correu em direção ao filho. "Xaxado,
meu filho, que saudade, exclamou o pai do garoto ao abraçá-
lo. Dona Leila ve z :: em seguida e emocionada disse á multidão
de pessoas que e:avam no local que, naquele momento, sua
alegria era ainda maior do q ue quando Santiago nasceu.
Foram difíceis os momentos vividos pela familia, que teve
que evitar a imprensa e sob a pressão dos sequestradores
pedir o afastamento da policia.
Levy em entrevista à imprensa, fez questão de agradecer a
Policia de Belo Horizonte e a de Frutal. Eu tinha certeza
que abaixo de Deus estava a policia, e ela traria meu filho
de volta", desabafou Levy.
Leila disse que em nenhum momento perdeu as esperanças. "Eu
tinha fé, em Deus e também acreditava no trabalho da policia
mineira', ressaltou Leila.
Foram inúmeras as correntes de oração, através dos

pensamentos positivos de toda comunidade, que pairavam sobre
Frutal nestes dez dias de seqüestro.
Ainda em estado de choque. Santiago rece em lágrimas o
abraço da familia e dos amigos. Em seguica concedeu uma
entrevista coletiva à imprensa, quando ressaltou que era
constantemente ameaçado de morte pelos seqiestradores.
Ele disse que em momento algum viu o rosto dos
seqüestradores, que sempre ao entrar no quarto estavam
encapuzados.
Santiago destacou que permaneceu acorrentado o tempo toco,
deitado em uma cama. No quarto, tinha apenas a cama, uma
cadeira com um ventilador pequeno e uma latinha de coca-cola
que servia como copo.
Santiago Contou como foi o seqüest ro. De acordo com ele. os
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sequestradores chegaram até o carro e ciuebraram o vidro com
um revólver e tampararn seus olhos, levando-o para estacasa.
na Rua Planura. Lá, ee permaneceu durante estes dez dias.
Segundo o garoto, os seqüestradores levavam comida para ele
constantemente, sendo um marrnitex na hora do almoço e do
jantar e pão na hora do lanche.
Santiago estava bem aparentemente, mas muito pálido.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a
requerimento do Deputado Luiz Antônio Zanto,

"A Grande Semeadura*
Prof. José Geraldo de Freitas Drumond
A trajetória do povo norte-mineiro esta gravada por
iniciativas que comprovam o destemo e a ndõmita coragem do
sertanejo para a l cança r a história de progresso já vivida
por outras regiões do Estado e do Pais.
A criação de um pólo de ensino superior nesta região é o
mais extraordinário exemplo dessa coragem que, há três
décadas, representou o passaporte para o futuro e que, pouco
a pouco, com as dificuldades inerentes á sua própria
consolidação, vem contribuinco para mudanças no cenário
cultural e social deste setentrião mineiro.
Quando foi criada a antiga Fundação Universidade Norte
Mineira, em 24 de maio de 1962, esta região se constitula em
uma única e imensa área, isolada fisica, social e
culturalmente do restante do Estado e do Pais, verdadeiro
enclave de subdesenvolvimento que. junto com os vales do
Jequitinhonha e Urucuia desafiava a inteligência dos
governantes mineiros.
Criar uma universidade nesta geografia significava,
categoricamente, uma destemida decisão politica com vistas a
instrumentalizar a sociedade e o poder público, por meio de
uma instituição capaz de determinar mudanças politico-
sociais ca região, tornando-se verdadeiro centro irradiador
de conhecimento e cultura.
Três décadas de lutas, memoráveis lutas, e de vitórias,
inquestionáveis vitórias, como a transformação daquela
fundação de ensino superior em Universidade Estadual de
Montes Claros, promovida pelos constituintes mineiros de

• 1989. cue acolheram a manifesta vontade de um povo ansioso
em realizar o seu sonho maior: viver numa região dotada de
um pólo de ensino superior, com densidade qualitativa
suficiente para produzir e difundir conhecimentos.
alavancando o seu progresso.
A presença de uma universidade pública regionalizada,

comprometida umbi l icalmente com o crescimento e a melhoria
de dualidade de vida das populações no seu entorno, era tudo
o que sonhava e esperava este povo até que na inescuecivel
data de 13 de julho de 1994, no Palácio ca Liberdade, o
então Governador Hélio Garcia presidiu a solenidade de seu
reconhecimento, através do Conselho Estadual de Educação,
homologado logo a pós pelo Governo Federal
A Universidade Estadual de Montes Claros representa, hoje,

a única instituição de ensino superior pública existente na
macrorregião Noroeste, cuja área de influência alcança uma
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extensão territorial equivalente a 30% do Estado de Minas
Gerais.
4 UNIMONTES detêm mais de 70% das vagas e 90% de todo o
alunado de curso superior da Região Noroeste. oferecendo
para mais de 3.800 alunos, 13 cursos de graduação e igual
número de cursos de especialização, nas áreas de saúde,
educação, ciências sociais aplicadas e ciências humanas.
A sua área de abrangência tem os menores índices de alunos
matriculados no ensino superior da Região Sudeste
brasileira, na proporção de 2 alunos por mil habitantes,
quando a média nacional é de 11 estudantes universitários
por mil
Faltava, no entanto. à Universidade Estadual de Montes

Claros, após sua estruturação e reconhecimento, ampliar o
seu raio de ação, levando a outros municípios norte-mineiros
os seus cursos ou criando novos cursos, de acordo com a
demanda vocacional destas comunidades, promovendo a
interiorização e a democratização do ensino superior público
estadual
Eis que, em continuação a uma política de apoio à educação
já incrementada no Estado, assume o governo um dos mais
brilhantes administradores públicos da história brasileira
recente, o Dr. Eduardo Azeredo e estabelece uni dos mais
arrojados e competentes programas governamentais,
materializado no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
no qual destacam-se a priorização das áreas de educação
básica e de qualidade, a saúde pública, a ciência e
tecnologia, a irrigação das regiões mais pobres do Estado
(as bacias dos rios Pardo, São Francisco e Jequitinhonha), a
reforma do Estado e os eixos estratégicos de transporte.
Denominados de Projetos Estruturantes. tais programas
governamentais visam corrigir as distorções de
desenvolvimento existentes em Minas Gerais, estabelecendo
como preferenciais nos novos investimentos o Norte de Minas
e os Vaies do Jequitinhonha e Mucuri, de modo a tornar estas
regiões cada vez menos desiguais e injustas em relação às
demais.
E desta conjunção de política governamental e necessária

ampliação das atividades da Universidade Estadual de Montes
Claros oue nos encontramos todos beneficiados por uma
decisão política das maislúcidas do Governador Eduardo
Azeredo, que determinou á UNIMONTES a realização de estudos
técnicos com vistas a implantar, na cidade de ,.Janaúba. o
curso superior de Agronomia, como já houvera determinado
para os cursos de Letras e Pedagogia, na cidade de Januária,
e de Ciências, Geografia e Pedagogia, na cidade de Pirapora.
integrando, destarte, o Norte de Minas, através da ciência e
da tecnologia.
Está o Governo ao Estado, na realização deste ato
histórico. com os olhos postos no futuro desta região que
fará desenvolver, a partir de agora, a tecnologia agrária,
através da formação de profissionais que transformarão a
terra, a sua gente e a geografia de todo o norte-mineiro.
Para alcançar esse desiderato, aqui se formou uma grande
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parceria, através dos diversos segmentos organizados da
comunidade local, clubes de serviço, sindicato rural,
cooperativa, órgãos representativos de classe, lojas
maçónicas - e o Municipio de Janaúba, através ao descortino
do saudoso Edilson Brandão. que lutou bravamente para poder
Presenciar este momento de grande emoção. Na pessoa de sua
filha, a ilustre Deputada Elbe Brandão, manifestamos o nosso
reconhecimento -e a nossa homenagem. O sonho de Edilson
Brandão Guimarães, que, na verdade, era o sonho de todos os
norte-mineiros, hoje se transforma em realidade.
Esta parceria, Senhor Governador, resultou na doação de
terreno para Fazenda Experimental, na cessão de edificações
pela Superintendência Regional da CODEVASF. que estão sendo
reformadas e adaptadas pela Prefeitura, na doação de
mobiliario, do acervo bibliográfico pela Universidade
Federal de Viçosa, que, somados aos investimentos do Estado
que V. Exa. aprovou, farão surgir, finalmente, o curso de
Agronomia, no "campus" de Janai.JDa da UNIMONTES.
Cabe ressaltar, neste momento, e para fazer justiça á
história, que sem o apoio obstinado do Senhor Vice-
Governador, Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, a
UNIMONTES sequer estaria celebrando esta vitória hoje, pois
foi na qualidade de Secretário da Educação do Governador
Hélio Garcia cue Sua Excelência viabilizou o nosso
reconhecimento pelo Governo Federal, permitindo, portanto, a
criação de novos cursos como este.
Sennor Governador Eduardo Azeredo. ao assinar este ato
autorizativo para cue a UNIMONTES promova o seu primeiro
concurso vestibular para o curso de Ciências Agrárias em
Janaúba, Vossa Excelência está, na realidade, resgatando uma
divida social de 30 anos, já que, quando da criação da
antiga Fundação Universidade Norte-Mineira, sua lei
determinava como prioridade de implantação o curso de
Agronomia. que somente agora. por vossas mãos, vem a ser
concretizado.
E o resgate desta hipoteca determina. concomitantemente, o
reconhecimento e a gratidão que a comunidade univerSitària e
toco o povo norte-mineiro querem, de pu p lico, manifestar a
Vossa Excelência.
A implantação do curso superior de agronomia em Janaúba é

mais uma etapa da grande semeadura, de um governo que planta
escolas, aperfeiçoa a educação em todos os niveis e
democratiza o ensino, dai o justo reconhecimento de todos os
mineiros, endossado - em nivel internacional pelo UNICEF.
E o governante que assim procede não é apenas um

administrador público, mas, de fato, o semeador da justiça e
da paz social
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento da Deputada Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 18 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidénca ia Deoutaaa Ma-ia José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -
Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho
- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Kemil Kumaira - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Raul Lima
Neto - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
20h15rnin, a lista ce comparecimento não registra a
existência de número regimental. A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de "quorum, e convoca os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 19,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada ê a publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.128
As quinze horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala cas Comissões os
Deputados Hely Tarqúinio, Gil Pereira e Jorge Eduardo de
Oliveira (substituindo os dois últimos aos Deoutados Antônio
Genaro e Anderson Adauto, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PPB e do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc' , Deputado Hely Tarqüinio. declara aberta a reunião e
esclarece que ela tem a finalidade de eleger o Presidente, o
Vice-Presidente, designar o relator e, se possivel , apreciar
a matéria. Em seguida, determina sejam distribuidas as
cédulas de votação e designa para atuar como escrutinador o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Recolhidas as cédulas e
apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Hely
Tarqüinio, com três votos, e Vice-Presidente, o Deputado Gil
Pereira, com dois votos. Apôs. o Presidente "ad noc" empossa
o Vice-Presidente eleito. Deputado Gil Pereira, a quem passa
a direção dos trabalhos. Em prosseguimento, o Vice-
Presidente eleito empossa o Presidente eleito, Deputado Hely
Tarqüinio, que, assumindo a Presidência, agradece a
confiança nele depositada e designa o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira para relatar a matéria. Com a palavra, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer pela
manutenção do veto. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade cia reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e



suspende os trabalhos para que se proceda à lavratura da
ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da ata, q ue, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e encerra
os trabalhos da Comissão.
Sala cas Comissões. 15 de outubro de 1996.
He l y Tarcunic. P-esdene - Jo-ge Eduardo de Oliveira -

Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comssão ce Constituição e Justiça

Relato' io
O T r ibunal de Justiça ao Estado de Minas Gerais, por seu
Presidente. Desembargador Márcio Aristeu Monteiro ae Barros.
encaminhou a esta Casa oficio solicitando licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Anivalco
Antônio dos Santos.
A solicitação é feita em virtude de denúncia oferecida pela
Promotora de Justiça da Comarca de Congonhas contra o
parlamentar, por atos pelos quais estaria incurso nas
sanções do art. 202 do Código Penal.
Tendo sido devidamente instruida com a Cópia da denúncia, a
so'icitação foi recebida pelo Presidente da Assembléia
Legislativa e encaminhada a esta Comissão para exame
preliminar quanto à possibilidade de concessão da licença.
nos termos do art. 57, II. a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os procedimentos relativos à concessão de licença para
instauração de processo criminal contra Deputado são
disciplinados nos arts. 55 a 57 do Regimento Interno desta
Casa.
Como assinala o inciso 11, a, do art. 57, esta Comissão
deve deliberar preliminarmente sobre a possbi1idade de
concessão da referiaa licença, tendo em vista a imunidade
conferida aos parlamentares pelo art. 56 da Constituição do
Estado.
Cogita-se aqui da denominada imunidade material ou
inviolabilidade, que, assegurando aos parlamentares, durante
o exercicio do mandato, ampla liberdade de opiniões,
palavras e votos, afasta a incidência da norma penal.
A denúncia oferecida pela Promotora de Justiça da Comarca
de Congonhas versa sobre fatos ocorridos em 28/4/94.
anteriores, portanto, ao começo do mandato do Deputado, que
teve inicio em lg/2/95, data ae sua posse.
Dessa forma, constatamos que, pela ocasião em q ue ocorreram

os fatos, não estamos diante de caso de imunidade material
pois, àquela época, o Deputado não exercia ainda o seu
mandato. Além disso, verificamos que o ato a ele imputado,
ou seja. a invasão de estabelecimento industrial com o fim
de embaraçar o curso normal do trabalho, não se inclui no
ro' daqueles Que a norma de direito constitucional

1
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excepcionou.
Assim sendo, e estando o pedido regularmente processado,
existe a possibilidade de concessão da licença, cabendo a
esta Comissão fornecer cópia do pedido ao Deputado
denunciado a fim de que apresente defesa escrita e indique
as provas que considerar convenientes, obedecido o prazo
regimental

Conci usão
Pelo exposto, concluimos pela possibilidade de concessão da
licença solicitada pelo Presidente do Tribunal de Justiça
para instauração de processo criminal contra o Deputado
Anivaldo Antônio dos Santos.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996,
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedrc "ledo, relator
- Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Arnalc Penna,
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 206a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinro Patrus, Wanaerley Avila
e Sedastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagens flQS 150 e
15'9€ (Proeto de Lei 1 025/96 e Projeto cc Lei
Comcementar no 19/96). do Governador co Estaao: Oficio no
20!96 (Projeto de Lei flQ 1.026/96), co Pres i dente do
ribunal de Contas - Oficios e cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 1.027 e 1.028/96 -
Requerimentos ngs 1.834 a 1.836/96 - Requerimentos dos
Deputados João Leite, Maria Olivia, Péricles Ferreira (2),
Jairo Ataide e Gil Pereira - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Simão Pedro Toledo (2) e Hel y Tarqüinio - Oradores
Inscritos: Discursos aos De putados Antônio Roberto, Marco
Régis, Raul Lima Neto e Marcos Helênio - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 1 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Reauernento do
Deputado João eite: encaminhamento á Gerência-Geral de
Apoio as Comissões - Requerimentos dos Deputados Jairo
Ataide e Gil Pereira; encaminhamento ã Comissão de Saúde e
Ação Social - Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira
(2) e Maria Olivia; aprovação - Requerimento ng 1.422/96;
aprovação - Requerimento np 1.454/96; aprovação com a Emenda
ng 1 - Requerimento no 1476/96: aprovação - 2a Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2q turno.
do Projeto de Lei ng 987/96: aprovação na forma co vencido
em lQ turno, com a Emenda no 1 - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei ng 988/96: aprovação na forma do vencido em
lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei nq 841/96; aprovação com a Emenda nQ 1, na
forma da Subemenda ng 1, e a Emenda ng 2 - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei r-ig 755/96; aprovação na forma do
vencdo em lQ turno - Re querimento dO Deputado Olinto
Gocirno; deferimento: discurso ao De putado Ermro Batista -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho PatrCis - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêniolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dirnas Rodrigues -
Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
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Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - 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 - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguei Martirii - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo Wilson Trõpia.

ABERTURA -

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sot a proteção ae Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretãria. para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Elbe Brandão, 2a-Secretária ad hoc, proceda
à leitura das atas das cuas reuniões anteriores, aue são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretãrio, lê a seguinte

correspondência:
'MENSAGEM No 150/96*

Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que altera a Lei ng 12.040, de 28 de dezembro de
1995.
O projeto visa modificar a forma de distribuição do Valor
Adicionado Fiscal de Geração de Energia Elétrica,
estabelecendo que cinaüenta por cento do que resultar da
apuração baseada nesse fator deverão ser distribuídos
proporcionalmente á área do reservatório, instituindo ainda
critério mais justo para o caso de usina hidrelétrica cujo
estabelecimento ocupe território de mais de um município.
Quanto ao artigo 2g do projeto, considero que é realmente
necessária a definição, que ali se faz, de critérios
especiais de repasse de recursos do ICMS aos novos
municipios até o ano de 1999. uma vez que os órgãos próprios
do Estado não dispõem ainda de meios para apurar os índices
respectivos.
Por derradeiro, lembramos a Vossa Excelência que o artigo
3Q do incluso projeto de lei propõe a elevação da cota
mínima" para 6,21% (seis inteiros e vinte e um centésimos
por cento) relativamente aos exercidos de 1997 e
subseqüentes, tendo em vista a instalação de 97 (noventa e
sete) novos municípios.
Releva salientar, ainda, que o artigo 5g do projeto de lei

propõe a inclusão do Programa de Saúde ca Família - PSF como
um dos critérios para a repartição dos recursos destinados á
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saúde.
Por se tratar de matéria de imediato interesse para a

administração, solicito a Vossa Excelência que o projeto de
lei anexo seja apreciado com 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 No 1.025/96
Altera a Lei no 12.040. de 28 de dezemb ro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam acrescentados ao artigo 3g oa Lei no
12.040. de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos municipios, de que trata o inciso II
do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, os
seguintes §s lQ e 2:
"Art. 3 - ....................................

1	- Com relação às operações oe circulação de energia
elétrica, entende-se como estabelecimento de usina
hidrelétrica as áreas compreendidas pelo reservatório da
água destinado â geração de energia, barragem e suas
comportas, vertedouro, condutos forçados, casa de máquinas e
subestação elevatória.

2g - O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica
cujo estabelecimento ocuoe território de mais de um
município será atribuido:
1. 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 murlicipio, o percentual
será dividido em tantas partes iguais quantos forem os
municípios envolvidos, a caoa qual atribu i ndo-se uma delas:
2. 50% (cinqüenta por cento) aos cemais municípios,
proporcionalmente á área do reservatório, de acordo com o
levantamento do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica - DNAEE. do Ministério de Minas e Energia.".
Art. 2 - Os artigos 5, 6g e 7g da Lei nQ 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação.
passando os atuais artigos 5, 6Q e 70 a corresponderem aos
artigos 8g. 90 e 10
Art. Sg - Fica institLiao para os exercicios Ce 1997 e

1998 índice de participação especial para distribuição da
parcela do ICMS a que se refere o artigo 150, inciso II, da
Constituição do Estado, para os municípios emancipados pelas
Leis nQ 12.030, de 22 de dezembro de 1995, e 12.050, de 29
de dezembro de 1995-
Parágrafo único - Para definição do incice para o exercido

de 1999, adotar-se-ão os critérios estabelecidos na Lei nQ
12.040, ce 28 ce dezembro de 1995, senco cue o item VAF.
excepcionalmente, compor-se-á do movimento econômico co ano
de 1997.
Art. 6Q - 0 índice mencionado no artigo anterior compor-se-
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á dos seguintes fatores:
- 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 artigo lQ da Lei ng
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 artigo lQ da Le i ng 12.040. ce 28
de dezembro de 1995;
III - educação: resultante do produto co índice dessa
variável no município de origem, pela participação
percentual do novo município na população total daquele
municipio, antes do desmembramento, no Censo Demográfico de
Minas Gerais de 1991, até que estejam disponíveis as
informações relevantes para o Cálculo da relação a q ue se
refere o inciso V do artigo ig da Lei ng 12.040. de 28 de
dezembro de 1995;
IV - área cultivada: resultante do produto do índice dessa

variável no município de origem, pela participação
percentual do novo município na área total daquele
município, antes do desmembramento, até que estejam
disponíveis as informações relevantes para o cálculo da
re l ação a que se refere o inciso VI do artigo lQ da Lei rg
12.040, de 28 de dezembro de 1995;
V - patrimônio cultural: se for disponível o indice para o
novo município, fornecido pelo órgão ou entidade competente,
segundo a Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de 1995;
VI - saúde: resultante do produto cio índice dessa variável
no município de origem, pela participação percentual do novo
município na população total daquele município, antes do
desmembramento, no Censo Demográfico de Minas Gerais de
1991, até que estejam disponiveis as informações relevantes
para o cálculo da relação a que se refere o inciso IX do
artigo ig da Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de 1995;
VII - receita prócria: resultante do produto cio índice
dessa variável r municipio cie origem, pela população
percentual do nos: municipio na população total daquele
municipio, antes do desmembramento, no 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 artigo lg da Lei flQ 12.040. de 28 de
dezembro de 1995;
VIII - meio ambiente: se for disponível o indice para o
novo município, fornecido pelo órgão ou entidade competente,
segundo a Lei ng 12.040. de 28 de dezembro de 1995:
IX - municípios mineradores: se for disponível o indice

para o novo município, fornecido pelo órgão ou entidade
competente, segundo a Lei flQ 12.040, de 28 de dezembro de
1995;

 X - Valor Adicionado Fiscal VA;-: resultante do produto do
índice dessa variável no município cie origem, pela
participação percentual do novo município na população total
daquele município, antes do desmembramento, no Censo
Demográfico de Minas Gerais de 1991.
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Parágrafo único: No caso de Verdelándia, municipio
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 X, o valor do novo
município na variável resultará da soma dos produtos ao
índice em Varzelãndia pela participação percentual de
Verdelândia (população ou área), antes do desmembramento, e
do índice de Janaúba pela participação percentual de
Barreiro ao Rio Verde (população ou área), antes do
desmembramento.
Art. 7Q - A Fundação jOO Pinheiro, com base nos dados
disponíveis de que trata o artigo 2Q. fará a sua
consolidação e a publicará até o dia 2 de dezembro de
1996.
Art. 3g - O inciso XI do art. lQ da Lei ng 12.040, de 28 de

dezembro cie 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
XI - cota minima: parcela a ser distribuida em igual valor

para todos os municí p ios e correspondente a 6.21% (seis
inteiros e vinte e um centésimos por cento) para o exercido
de 1997 e subseqüentes;'.
Art. 4Q - Em decorrência da alteração introduzida pelo
artigo anterior, o Anexo 1. que integra esta lei, contém os
ajustamentos necessários à sua execução.
Art. 5g - O inciso IX do art. lg da Lei ng 12.040, cie 28 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"IX - saúde: os valores decorrentes da aplicação dos

percentuais constantes do Anexo 1 serão distribuidosaos
munidipios, segundo os seguintes crité r ios, na seguinte
ordem:
a - para os municípios que constituírem e fizerem funcionar
equipes do Programa de Saúde cia Família - PSF, conforme
resolução da Secretaria de Estado da Saúde, o valor de
incentivo por equipe constituída e em funcionamento,
conforme aecreto a ser editado anualmente, sendo o total de
todas as equipes limitado a 50% ao percentual relativo a
saúde do Anexo 1.
b - encerrada a distribuição conforme 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 municipio e o somatório dos gastos Ce
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.
Ar. 6Q - Se houver insuficiência dos recursos destinados
ao Programa cie Saúde da Familia - PSF. o valor de incentivo
por equipe referido na alinea "a" do art. 5g será diminuido
proporcionalmente á disponibilidade dos recursos
Art. 7Q - Para efeito de distribuição dos recursos a que se
referem as alíneas "a" e "b" do inciso IX do art lQ da Lei
nQ 12.040. de 28 de dezembro de 1995, com a redação dada
pelo art. 5Q desta lei, a Secretaria de Estado da Saúde
informará, na primeira segunda-feira cie cada mês, á
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Secretaria de Estado da Fazenda da Fazenda as modificações
ocorridas no mês anterior relativamente às mencionadas
alíneas.
Art. BQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
* - O referido ANEXO foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 21/11/96.
"MENSAGEM NQ 151/96'

Belo Horizonte. 13 de novembro de 996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminnar a vossa Excelência, para ser

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei complementar, por meio do qual é
proposta a revogação do artigo 21 da Lei Complementar ng 37,
de 18 de janeiro de 1995.
A revogação ora proposta decorre cia impossibilidade técnica

de a Secretaria de Estado da Fazenda conferir

 

operacionalidade às exigências contidas no supracitado
dispositivo da lei complementar acima mencionada.
Lembro a vossa Excelência aue se trata de providência da

maior relevância para os novos municípios nos seus dois
primeiros anos de gestão financeira, o que lhes permitirá
participação, nos exercícios de 1997 a 1998, nas parcelas de
1 CMS.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos de elevado apreço e distnta consderação.
Eduardo Azeredo, Governador do Estaco de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 19/96
Revoga o artigo 21 da Lei Complementar flQ 37/95.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Para fins de permitir o estabelecimento de índice
especial de participação nas parcelas de ICMS a serem
repassadas, nos exercicioS de 1997 e 1998, aos municípios
recém-criados, fica revogado o artigo 21 da Lei Complementar
nQ 37, de 18 de janeiro de 1995.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissões ae Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 200. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO No 20/96*

Belo Horizonte. 18 cc novembro cc 1996.
Senhor Presidente,
Em conformidade com a Decisão deste Tribunal, proferida em

Sessão Plenária de 13/11/96, envio a V. Exa. projeto de lei
que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas.

 

Prevaleço-me deste ensejo para apresentar a V. Exa.
protestos de elevado apreço.
Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI No 1.026/96

Dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal aos
Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Quadro de Pessoal dos Serviços da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais previsto no
Anexo 1 da Lei ng 10.858, ae 6 de agosto de 1992, passa a
ser o constante no Anexo T. desta lei, com os padrões e
vencimentos contidos no Anexo 1 da Lei nQ 11.816, de 26 de
janeiro de 1995. sendo a respectiva lotação feita por
resolução.
Art. 2g - O Anexo II da Lei nQ 11.816. de 26 de janeiro de
1995, passa a vigorar com a composição especificada no Anexo
II desta lei.
Art. 3g - O ingresso na carreira do Tribunal de Contas será
feito no nivel e rio padrão inicial dos cargos, mediante
prévia aprovação em concurso público de provas ou ae provas
e títulos.
Art. 4g - A evolução do servidor na carreira dar-se-á por
progressão e promoção, cumpridas as exigências legais e
aquelas estabelecidas em resolução do Tribunal de Contas.
Art. 5g - Progressão é a passagem do servidor ao padrão
seguinte, dentro ao mesmo nivel, a cada período de 365 dias
de efetivo exercido no Tribunal de Contas, sendo que a
primeira será dada ao servidor após a declaração de sua
estabilidade no Tribunal, contando o período de estágio
probatório para obtenção de apenas um padrão.

l Q - Só poderá ser obtida progressão com tempo de efetivo
exercício prestado no Tribunal de Contas.

2Q - O servidor integrante do Quadro ae Pessoal do
Tribunal de Contas ao Estado de Minas Gerais que for
aprovado em concurso público para cargo de nível de
escolaridade superior ao que ocupa terá aproveitado o tempo
de efetivo exercício prestado no Tribunal de Contas, para a
obtenção de progressões na nova carreira, limitado o
aproveitamento ã obtenção, pelo servidor, de um padrão ae
vencimento compatível com o padrão de vencimento de seu
cargo anterior.

3g - A progressão de que trata este artigo obedecerá aos
critérios estabelecidos em resolução.
Art. 6g - A promoção consiste no deslocamento do servidor
estável do nível em que se encontra posicionado para o
imediatamente superior, dentro aa mesma carreira, ouservada
a existência de vaga.
Parágrafo único - A implantação da nova sistemática de

promoção dar-se-á por resolução.
Art. 7q - A cada três anos de efetivo exercício no Tribunal
de Contas, o servidor estável, ocupante de cargo de
provimento efetivo, concorrerá á promoção ria carreira, desde
que se impiementem as condições e critérios estabelecidos em
resolução.
Art. 8g - O servidor estável, ocupante de cargo de
provimento efetivo, pertencente ao grupo de nível superior
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de escolaridade que comprovar a conclusão de curso de põs-
araduação ou de especialização reconhe:ido pelo Ministério
da Educação, de acordo com as normas leçs pertinentes, nas
áreas correspondentes ás atividades do Tribunal de Contas,
fará jus a uma promoção de nível na carreira, nos termos de
resolução.
£ 1 Q - Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao

servidor estável, ocupante de cargo de provimento efetivo de
médico - TC-NS-09. que comprovar a conclusão do curso de
residência médica, reconhecido pelo Ministério da Educação
ou registrado no Conselho Regional de Medicina.
ç 2 - Caso o servidor não detenha padrão compativel que
lhe permita a promoção, seu direito ficará assegurado a
partir do momento em que o beneficio puder ser aplicado.

3g - O beneficio previsto no "caput deste artigo poderá
ser utilizado uma única vez para a mudança de nível e,
ainda, permitirá acesso automático ao nível VIII da
carreira, desde que cumprido o nível VII, havendo vaga, nos
termos de resolução.
Art. 9g - O servidor que obteve o beneficio contido no art.

10 da Lei flQ 10.858, de 5 de agosto de 1992, não poderá
obter o previsto no art. 8Q desta lei, ficando-lhe, porém,
assegurado o acesso automático ao nível VIII da carreira,
desde que cumprido o nível VII.
Parágrafo único - O servidor que, até a data de publicação
desta lei, comprovar a conclusão de um dos Cursos
mencionados no art. 8Q terá preservado o seu direito ao
beneficio do art. 10 da Lei no 10.858. de 5 de agosto de
1992.
Art. 10 - Para o servidor que, a partir de 5 de dezembro de
1992. averbou tempo de serviço público para fins de
orogressão e Que, por esse motivo, se encontrar
desposicionado em relação ao nivel oe sua carreira, conforme
previsto no Anexo II desta lei, não será observado o seu
padrão de vencimento para fins de implantação da nova
sistemática de promoção criada nesta lei, permanecendo o
servidor em quadro paralelo temporário, até adquirir
condições de se enquadrar no nível correto de sua carreira,
de acordo com seu padrão de vencimento, podendo, todavia.
concorrer á promoção, desde que observado o disposto no art.
7Q desta lei.

lg - A progressão do servidor alcançado pelo 'caput
deste artigo voltará a ocorrer após cada período de 365 dias
de efetivo exercício no Tribunal de Contas, iniciando a
contagem a partir do momento em que este deixar ce figurar
no quadro paralelo temporário. observados, ainda, os
critérios desta lei e os estae1ecidos em resolução.

2g - O quadro temporário -aferido no "Caput' deste artigo
terá sua sistemática definio em resolução.
Art. 11 - Ficam transformaoos a partir da vigência desta

lei
- no Quadro a que se refere o Anexo 1. item 1, Quadro

Especifico de Provimento em Comissão, da Lei nQ 10.858. de 5
de agosto de 1992:
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a) em cargos de Diretor de Câmara, código TC-DAS-03.
símbolo TCS-2. 3 (três) cargos de Diretor Adjunto da
Secretaria-Geral, código TC-DAS-03, símbolo TCS-2, com
lotação na Secretaria-Geral do Tribunal de Contas;
b) em cargo de Diretor de Câmara, código TC-DAS-03. simbolo
TCS-2, 1 (um) cargo de Diretor II. código TC-DAS-04. símbolo
TCS-2, com lotação na Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas;
II - no quadro a que se refere o Anexo 1, item 2. Quadro

Especifico de Provimento Efetivo da Lei ng 10.858. de 5 de
agosto de 1992:
a) em cargos de Técnico de Controle Externo 1. código TC-
NS-02. 137 (cento e trinta e sete) cargos de Técnico ce
Controle Externo, código TC-NS-01, providos por servidores
bacharéis em Direito, mantido o simbolo de vencimento
original
b) em cargos de Técnico de Controle Externo II. código TC-
NS-03. 141 )cento e quarenta e um) cargos de Técnico de
Controle Externo, código TC-NS-01, providos por servidores
graduados em Administração de Empresas, mantido o símbolo ae
vencimento original
c) em cargos de Técnico de Controle Externo III. código TC-
NS-04, 55 (cinqüenta e cinco) cargos de Técnico de Controle
Externo, código TC-NS-01, providos p0 servidores graduados
em Ciências Econômicas, mantido o sim polo de vencimento
original;
d) em cargos de Técnico de Controle Externo IV. código TC-
l'4S-05, 83 (oitenta e três) cargos de Técnico de Controle
Externo, código TC-NS-01, providos por servidores graduados
em Engenharia e por servidores anteriormente readaptados no
cargo, nos termos da lei, mantido o símbolo de vencimento
original
e) em cargos de Auxiliar de Controle Externo, código TC-SG-
07, os cargos de Auxiliar Instrutivo, código TC-SG-07,
mantido o símbolo de vencimento original;
f) os cargos de Assistente Técnico de Controle Externo.

código TC-5G-01, que ainda não foram extintos por força do
disposto no art. 14 da Lei flQ 10.858, de 5 ce agosto de
1992, à medida que vagarem, ficarão automaticamente
transformados em cargos de Técnico de Controle Externo 1,
código TCNS02;
g) os 20 (vinte) primeiros cargos de Assistente de Controle
Externo III, código TC-SG-02, á medida Que vagarem, ficarão
automaticamente transformados em cargos de Engenheiro
Perito, código TCNS10;
h) os 21 (vinte e um) cargos restantes de Assistente de

Controle Externo III, código TC-5G-02. também, à medida que
vagarem, ficarão automaticamente transformados em cargos ae
Técnico de Controle Externo 1. código TC-NS-0
Parágrafo único - Os 91 noventa e um) prime 'os cargos de
Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03, os 5
(cinco) primeiros cargos de Técnicos de Controle Externo
III. código TC-NS-04, e os 83 (oitenta e três) cargos de
Técnico de Controle Externo IV, código TC-NS-OS, com a
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vacância, ficarão automaticamente transformados em cargos de
Técnico de Controle Externo I. código TC-NS--02.
Art. 12 - Os cargos de Agente de Transporte e Vigilância
passam a ter o código TC-PG-01. os cargos de Inspetor de
Controle Externo passam a ter o código TC-NS-01, os cargos
de Redator de Acórdão e Correspondência passam a ter o
código TC-NS-06, os cargos de Taquigrafo-Redator passam a
ter o código TC-NS-07. os cargos de Técnico de Documentação
passam a ter o código TC-NS-08, os cargos de Médico passam a
ter o código TC-NS-09, e os cargos de Engenheiro Perito
passam a ter o código TC-NS-10, todos permanecendo com os
simbolos de vencimento originais.
Art. 13 - Os cargos de Quadro Especial de Pessoal do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à medida que
vagarem, serão automaticamente transformados em cargos de
Técnico de Controle Externo 1. código TC-NS-02.
Art. 14 - Ficam criados 1 (um) cargo de Diretor de
Informática, código TC-DAS-09, em 1 um) cargo de Diretor da
Escola de Contas, código TC-DAS-10. ambos com Símbolo de
vencimento TCS-1, e 3 (três) cargos de Diretor Adjunto de
Informática, código TC-DAS-11, com símbolo de vencimento
TCS-2. sendo os respectivos cargos de provimento em comissão
e de recrutamento amplo.
Art. 15 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de
Contas.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

especialmente o disposto no art. 4ç e no parágrafo único ao
art. 2g da Lei ng 11.816. de 26 de janeiro de 1995, no art.
2g da Lei ng 11.349. de 27 de dezembro de 1993. e nos arts.

10 e 14 da Lei ng 10.858. ce 5 ce agosto de 1992.
* - O referido ANEXO fc.i puDicado na edição do Diário do

Legislativo, de 21/11/96.
OFÍCIOS

Do Sr. Cacildo Vasconcelos. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Tocantins, agradecendo o convite
formulado pelo Oficio ng 2.484/96.
Do Sr. Hélio Bicudo, Deputado Federal, convidando os
membros desta Casa para o III Fórum Nacional das Comissões
Legislativas de Direitos Humanos. (- A Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Anioal Arruda, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério ca Fazenda, informando o recebimento de
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor referente a
cobrança de serviços bancários. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Do Sr. Anibal Arruda. Chefe ca Assessoria Parlamentar do

Ministério da FazenDa, informando, em atenção a requerimento
do Deputado Paulo Piau (processo de liberação do crédito
agricola), que o assunto foi encaminhado ao Banco do Brasil.
Do Sr. Luiz Carlos Zuk, lQ-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná, encaminhando cópia de
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requerimento aprovado em sessão plenária em que se solicita
o empenho das Assembléias Legislativas junto à Câmara dos
Deputados a fim de que a Proposta de Emenda à Constituição
ng 198-A passe a tramitar em regime de urgência. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Dos Srs. AntÔnio Xavier da Costa, Áureo Darly Heringer,
Nilson Werner e Sérgio Breder, Prefeitos Municipais de
Caparaô. Manriumirim, Alto Jequitibà e Marmuaçu,
respectivamente, solictando empenho da Casa junto ao
Governador do Estado a fim de que o DER-MG assuma projeto
para melhoria e conservação da estrada entre o Município de
Alto Caparaõ e o Parque Nacional do Caparaó. (- A Comissão
de Administração Pública.)
Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Sebastião Costa, que o
Projeto de Regulamento da Lei nQ 11.812. de 23/1/95 será
encaminhado ao Governador do Estaco. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 1.625/96.)
Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário-Adjunto da
Educação, prestando esclarecimentos a respeito de imóvel
localizado no Município de Dores do Turvo de que trata o
Projeto de Lei ng 734/96.
Do Sr. Carlos Rubens Maciel, agradecendo convite para a
reunião especial comemorativa aos 50 anos da Associação
Médica de Minas Gerais.

CARTÃO
Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG,
agradecendo o convite para a reunião especial comemorativa
dos 30 anos da RURALMINAS.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa oassa
a receber pr000sções e a concece- a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.027/96

Declara de utilidade pública o Grémio de Radioamadores
Maçons - GRM -, situado na Rua República Argentina. 211/401.
no Bairro Sion, no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio de
Radioamadores Maçons - GRM -, situado na Rua República
Argentina, 211/401. no Bairro Sion, no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data ce sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Paulo Schettino
Justificação: O Grêmio de Radioamadores Maçons - GRM - tem

como principais objetivos a confraternização e a troca de
mensagens entre a população. Coloca à disposição da
comunidade o serviço ce envio de mensagens por via do rádio
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em todas as situações necessárias, principalmente em casos
de calamidade pública, etc.
Esses serviços são extremamente úteis à população.
principalmente por seu carâter filantrõpico, justificando-
se, assim, a declaração de utilidade pública desta entidade.
- 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 1.028/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Inconfidência,

com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Inconfidência, com sede no Município de Teófilo
Otôni.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1996.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja Maçônica Inconfidência foi fundada em

4/11/85, conforme se constata pela documentação anexa. Seu
principal objetivo é difundir entre seus associados a
prática da benemerência e os preceitos que regem a
comunidade maçônica.
o reconhecimento da utilidade pública desta entidade
possibilitará a ampliação do trabalho que ela vem realizando
em prol dos mais carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. lOa, inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1834/96, do Deputado João Batista de Oliveira.
solicitando se comunique a participação desta Casa na
campanha pelo reconnecimento da jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos sobre o Brasil. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
NQ 1.835/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aristides Batista da Conceição np 117. localizada
no Município de Coração de Jesus, por seus 15 anos de
existência.
Ng 1.836/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitanco se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros de São João Batista, localizada nesta
Capital, por seus cinco anos de existência. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados João Leite, Maria Olivia. Péricies F erreira (2).
Jairo Ataide e Gil Pereira--

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
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Simão Pedro Toledo (2) e Hey Tarquinio,

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra. c' Deputado Antônio

Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa, mais uma vez volto a ocupar esta tribuna para
manifestar-me contra a oivatização da Vaie do Rio Doce, a
verdadeira 'galinha dos ovos de ouro" de Minas Gerais e de
mais oito Estados do Brasil.
Conclamo os demais colegas e aqueles que me ouvem a fazer o
mesmo, após analisarem de uma maneira profunda o que pode
representar a perda do controle acionário daquela companhia
para nós brasileiros e, principalmente, nós, mineiros.
Segundo noticias do "Estado de Minas' de hoje, fontes do
Palácio do Planalto garantiram que o Presidente Fernando
Henrique está tranqüilo com relação às criticas oue Itamar
tem feito contra a venda da Vale e contra a emenda da
reeleição.A nota diz, ainda, que o ex-Presidente
permanecerá como Embaixador na OEA enquanto desejar.
Devo informar que essa noticia não corresponde á realidade

porque é falsa: é acintosa e ameaçadora. E falsa porque não
é só o Presidente Itamar que está nessa luta. Ele aQui
representa o povo que não pode falar: que não é Ouvido e
cujos protestos não ecoam. Com ele estão Aureliano Chaves.
Paes de Andrade, .José Dirceu, José Sarney, Darcy Ribeiro e
Deputado Luis Gushiken (PT-SP), que conseguiu na justiça uma
liminar contra a divulgação de dados da vale pelo BNDES,
menos deslumbrados do que ele, mas com os pés no chão.
Cometer atos contra a sociedade sem ouerer ouvi-Ia é

acintoso, assim como é ameaçado r lembrar que o ex-Presidente
Itamar permanecerá como Embaixador enquanto desejar,
significando que ele poderá perder o cargo, caso o todo-
poderoso Presidente entender o contrário. O que todos nós
sabemos é queisto pode acontecer, porque está acontecendo
com relação á reeleição, quando, em sua oosse, o mesmo
Presidente jurou cumprir fielmente a Constituição
brasileira, q ue é a nossa Carta Magna, e. inclusive, já está
empenhado em mudá-la para permitir sua própria reeleição.

Itamar, seu fraternal amigo, não precisa desse lembrete,
mas, também, não tem medo de cara feia, de ameaças. Um
governo transitório não tem o direito de desfazer do
património do povo brasileiro. Estamos em um Pais
democrático em que deve prevalecer a vontade :0 povo. E
aoemais o valor da Vale não se mede pelo va da ciranda
financeira como foi dito outro dia.
Quero, nesta oportunidade, ler a integra do manifesto.

sobre a privatização da Vale, publicado pelo "Estado de
Minas" de hoje. 1- Lê:)

"A Vale oo Rio Doce e o interesse nacional.
O Presidente da República, sem ouvir a sociedade e sem

consultar o parlamento, decidiu vender as ações ordinárias
da Vale do Rio Doce, que asseguram o controle público sobre
uma das mais importantes empresas nacionais, e das primeiras
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do mundo no setor de mineração.
A privatização de certas empresas controladas pelo Estado

pode ser medida conveniente e justa, desde que atenda a
necessidades claras e objetivas. O Estado não pode, nem
deve, administrar organizações que ficam melhor sob o
controle privado e que não tenham particular interesse
estratégico. Este não é o caso da Vale.

Podemos definir a Vale - disse o Sr. Francisco Schettino.
Presidente da Companhia, em depoimento á Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados - como uma empresa que
trabalha com recursos naturais e logisticos de transporte.
Opera em. nove Estados, diretamente ou através de suas
empresas controladas e 26 coligadas. Os negócios a que esse
conglomerado se dedica são a exploração de minério de ferro,
manganês. ouro, bauxita e caulim; operação dos sistemas
interligados mina-ferrovia-porto, no Pará, no Maranhão, em
Minas Gerais e no Espirito Santo: navegação transoceãnica;
atividades nas áreas de peletização. siderurgia. ferro-liga
e alumínio; manejo de maciços florestais para produção de
madeira, celulose e papel. Cada atividade complementa outra,
garantindo a sinergia entre os negócios do grupo. Para
construir esse sistema, a Vale vem firmando parcerias com
investidores brasileiros, japoneses, italianos, espanhóis.
franceses, sul-africanos e argentinos. A Vale é uma empresa
de capital aberto, consagrada no mercado por sua
transparência: 51% das suas ações pertencem à União, e 49%
já estão nas mãos de acionistas privados.

A Vale custou aos brasileiros mais do que os investimentos
financeiros. Ela foi criada pelos Acordos de Washington, Que
estabeleceram a participação brasileira na Segunda Guerra
Mundial, como o envio da Força Expedicionária Brasileira à
Itália e o tributo de sangue de nossa gente naquele
conflito. Conforme esses convênios. assinados entre o
Brasil. a Inglaterra e os Estados Unidos, o nosso Pais
reassumiu, há mais de meio século, o pleno Controle sobre as
jazidas minerais de Itabira - que era contestado pela
Itabira Iron - e iniciou a construção da grande empresa de
economia mista.
Não há argumento que justifique a transferência de seu

controle acionário, conforme confessa o próprio Presidente
do BNDES, ao anunciar o propósito de aliená-la: 'E uma usina
integrada, lider no mercado brasileiro. E competitiva no
mercado internacional. Não dá prejuízo. Tem um nível de
atividade excelente - é moderna e atualizada
tecnologicamente'.
A Vale do Rio Doce é conquista politica e técnica dos

brasileiros. Seu patrimônio maior são suas jazidas que não
podem, dentro dos recursos técnicos de medição de hoje, ser
avaliadas com exatidão, a par da inteligência operacional
construida pelos seus engenheiros e administradores.

A Vale do Rio Doce conquistou a posição que tem no mundo.
sem quaisquer privilégios, como os do monopólio, de
subsídios ou ae isenções fiscais. A empresa tem sido também,
ao longo de sua existência, e pelo fato ae 2 controlar o
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Estado, importante agência do desenvolvimento econômico.
social e cultural nas regiões em que atua. Além dos
dividendos que distribui a seus acionistas, e dos
reinvestimentos que realiza, a Vale emprega grande parte de
seus lucros na promoção da saúde, da educação, da cultura e
das atividades produtivas em vastas áreas do Pais. Segundo a
avaliação disponivel, pretendem transferir o controle
acionário da empresa por menos de 10 bilhões de dólares.
Isso é muito menos do que valem as suas instalações
portuárias e suas duas grandes ferrovias.
Não procede o argumento de que a privatização tia Vale é

necessária para resolver o problema do Tesouro.
Quero abrir um parêntese para dizer que privatizar a Vale

é uma demonstração de grande incompetência de todos nós.
brasileiros. Não podemos aceitar isso em hipótese alguma.
Isso é uma farsa muito grande. Sabemos quais são esses
problemas com os Bancos: nosso Governo empregou
US$30.000.000.000.00. Não podemos aceitar e não admitimos
que isso aconteça. (-Lê:)

Por tudo isso, os cidadãos que assinam este documento.
conscientes de sua responsabilidade política na defesa do
interesse do povo brasileiro, convocam a sociedade a fim de
que manifeste Sua firme oposição ã transferência do controle
acionário da Vale do Rio Doce a grupos privados.

Dirigem-se sobretudo aos Senadores e Deputados Federais,
representantes da vontade nacional, a fim de que, no
exercício de seus deveres constitucionais, que são os de
fiscalizar e controlar os atos cio Poder Executivo, impeçam o
imenso prejuízo econômico e o irreparável erro político que
seria a privatização do controle acionário cia Companhia Vale
do Rio Doce.

Brasilia, 11 ne novembro ae 1996.
N. cia R: O manifesto é assinado pelo ex-Presidente Itamar

Franco; o ex-Vice-Presidente Aureliano Chaves; o Presidente
do PMDB. Paes de Andrade; o ex-Embaixador José Aparecido; os
Deputados Paulo Delgado (PT/MG) e Sérgio Miranda (PC do
B/MG)."
E isso que eu peço aos nossos companneiros e a todos

aqueles que nos ouvem. Vamos formar, realmente, uma corrente
forte. E um crime isso a cue estamos assistindo.
Futuramente, teremos vergonha de assistir ao que estamos
assistindo. Nós, homens públicos, somos responsáveis e temos
que tomar uma posição. Não podemos ver a Vale, que tanto
ajuda a comunidade em que trabalha, ser privatizada assim.
Será uma perda irreparável. Temos compromisso para com
aqueles que vierem depois de nós.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr, Presidente, Srs. Deputados.

hoje, 19 de novembro, temos, no inicio da nossa fala, o
dever de reverenciar um dos símbolos de nossa pátria: a
bandeira nacional. No dia 19/11/1889, quatro dias após a
proclamação da república, por força do pensamento dos
republicanos, aquela bandeira mimética inicial da república.
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uma cópia da bandeira norte-americana, listrada, no nosso
caso, de verde e amarelo, era substituída por uma bandeira
mais autêntica, que representava. iniciaimente, o Império,
de 1822 a 1889. Nela, o símbolo da coroa portuguesa foi
substituído pela circunferência central com as estrelas que
representam os Estados brasileiros.
Nada melhor do que, no dia da bandeira, nós, desta

tribuna, seguirmos os oassos do nosso colega do PMDB. o
Deputado Antônio Roberto. Que, com seu 

p
atriotismo. seu

entusiasmo, sua autenticidade, veio aqui iniciar, hoje, a
defesa de um patrimônio brasileiro: a Companhia Vale do Rio
Doce. Tenho a certeza de Que, a partir de hoje, por esta
tribuna, desfilarão inúmeros Deputados desta Assembléia
Legislativa que não se curvarão ante a prepotência do
Governo Federal, que vive a governar por meio de medidas
provisórias, desrespeitando o Congresso Nacional. São
medidas provisórias que vêm não só do Governo FHC, mas
também do famigerado Governo Colior e. por que não dizer, do
Governo Itamar. Não podemos permitir que o regime
presidencialista atual seja, até certo ponto, imperial e
imponha sua vontade através de medidas provisórias,
desacatando, desrespeitando o parlamento brasileiro. Esse
Governo, que legisla ferozmente por meio de medidas
provisõrias, toma iniciativas sem ouvir o povo brasileiro.
Na verdade, não foi debatida na campanha eleitoral de
Fernando Henrique Cardoso a privatização de um dos
patrimônios desta Nação: a Vale do Rio Doce. Podemos dizer
que o Brasil se levanta, e se levantou na semana passada, a
partir de Minas Gerais, quando, em uma solenidade na Câmara
de Vereadores de Belo Horizonte, conseguimos iniciar esse
movimento libertário, por que assim não dizer, que é,
realmente, um movimento que visa a defender este patrimônio:
a Vale do Rio Doce. Quando o Deputado Antônio Roberto
iniciou, nesta tarde, mais uma fala, depois do brilhante
discurso, na semana passada, do Deputado Alberto Pinto
Coelho. Que fez um histórico da Vale do Rio Doce, da sua
implantação, de sua luta, tivemos a certeza de que, por este
microfone da Assembléia, desfilarão inúmeros Deputados.
inúmeras vozes, para se oporem a essa medida entreguista que
se vislumbra em nossa política atual. Queremos dizer que o
movimento nascido na Câmara de Vereadores, na semana
passada, em Belo Horizonte, pela primeira vez, uniu setores
da Igreja Católica, com a presença do Arcebispo Dom Luciano
Mendes de Almeida, setores politicos. pois lá estava, com
sua brilhante presença. o ex-Vice-Presidente da República e
ex-Governador de Minas, Aureliano Chaves de Mendonça: lá
estava o Vereador nacionalista Celso Brant; lá estavam
Deputados Estaduais de Minas Gerais e Deputados Federais
deste Pais; lá estavam setores de nossas Forças Armadas,
representadas, princioalmente. pelo Brigadeiro Ivan Frota.
que participou do Governo Itamar Franco. Temos a certeza de
que, com o movimento nascido na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, na semana passada, secundado por um movimento
parlamentar nascido nesta tribuna com o discurso do
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brilhante Deputado Alberto Pinto Coelrio, do PPS, está
nascendo um movimento suprapartidârio. supra-religioso, um
movimento que eu não diria supra-ideológico, porque está em
jogo uma ideologia chamada nacionalismo.
NO momento em cue o mundo realmente perde suas fronteiras

e é chamado de aldeia global: no momento em que as
Comunicações instantãneas transformam o mundo num pedaço sem
fronteiras, paradoxalmente, assistimos a movimentos étnicos,
defendendo suas fronteiras, defendendo suas raças, como no
episódio do desmembramento da Iugoslãvia, no desmembramento
da União Soviética e de alguns Outros paises do Leste
Eu ropeu, movimentos que resultaram na fo rmação ce novos
paises, de novas fronteiras. Realmente, caem as fronteiras
deste mundo que caminha a largos passos no cientificismo e
na tecnologia, mas devem ser preservadas sim, certas
fronteiras, como as fronteiras da dignidade, porque, se caiu
a barreira entre o Oriente e o Ocicente, entre União
Soviética e Estados Unidos, dessa bipolaridade mundial
cresceu uma muito maior, que é a barreira do Norte contra o
Sul, que já não é mais uma barreira, mas è um fosso absurdo
entre os países ricos e os pobres. A defesa de certas
propriedades, como a Vale do Rio Doce, neste Pais, é a
defesa da dignidade nacional, porque a Vale do Rio Doce
ainda vai representar, para este Pais empobrecido q ue é o
Brasil, um trunfo em negociações internacionais. A Vale do
Rio Doce é um trunfo na mão deste Pais, e não podemos dispor
desse trunfo, porque, argumento maior, escutamos na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, na semana passada: para dispor
da Vale do Rio Doce, com o déficit público imperando no
Brasil, precisaríamos vender quase que uma Vale do Rio Doce
por mês. Então, vejam. Sras. e Srs. Deputados, vender a Vale
do Rio Doce não vai resolver o problema da divida interna,
nem da divida externa deste Pais. Vender a Vale do Rio Doce
é. realmente, diminuir o nosso património. diminuir a
soberania da República Federativa do Brasil. República
federativa que, felizmente, mudou seu antigo nome de Estados
Unidos do Brasil, como no dia 19/11/1889 os republicanos
mudaram aquela medíocre bandeira, cópia da bandeira norte-
americana, para a atual bandeira brasileira.
Sras. e Srs. Deputados, temos a certeza de que, a partir

de agora, a este movimento oe protesto que apóia a "Tribuna
da Irndrerlsa". jornal guardião da liberdade e da
independência deste Pais; jornal de tradições históricas:
jornal que representava. outrora, a União Democrática
Nacional - UDN -, o lacerdismo, que lutou contra a ditadura
Vargas. que. realmente, lutou contra a politica de outrora:
jornal renascido para a liberoaae durante os Governos
militares, com a assunção, por Hélio Fernandes, da sua
direção; Hélio Fernandes, que defendeu a luta pelo
restabelecimento da democracia; a Hélio Fernandes, que, há
muito tempo. vem se opondo, publicando e discutindo a
pnivatização da e do Rio Doce somam-se Outros jornais
deste Pais, jornais importantes, baluartes da imprensa e da
democracia, formadores da opinião, Que, tenho certeza, se
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juntarão a setores da Igreja Católica, das Igrejas
Evangélicas, das Forças Armadas, da política, do
empresariado, dos empregados da Vale do Rio Doce. Esse
movimento, nascido, como não poderia deixar cie ser, em Belo
Horizonte, na semana passada, na Câmara Municipal, vai se
alastrar por estePais e não vai se limitar a publicações de
jornais, não vai se limitar a verborragias nossas neste
microfone, mas vai ganhar as ruas. Com o apoio dos
estudantes, dos militares, dos trabalhadores e de todo o
povo brasileiro, vamos reviver a campanha das Diretas Já,
vamos reviver a luta libertária dos Inconfidentes, vamos
reviver movimentos que tornaram o Brasil um pais de
população lutadora, que se opõe a desmandos e a opressões.
Temos certeza de que esse movimento, ganhando as ruas, vai
fazer retroceder aqueles que querem vender este Pais. Ternos
certeza, também, de que, com o povo pressionando, vamos
ganhar essa parada, e o Governo Fernando Henrique vai ter
que recuar na sua disposição de entregar, para grandes
grupos internacionais, sejam canadenses, coreanos,
americanos, ingleses ou sul-africanos, um pedaço da nossa
soberania, que é a Vale do Rio Doce.
Temos certeza de aue o Governo haverá de recuar diante da

pressão popular, porque ela é a vanguarda da defesa deste
Pais, seguindo as lutas libertárias do Alferes Joaquim José
da Silva Xavier, cuja trineta, D. Jacira Braga de Oliveira,
estava na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no inicio
desta caminhada de defesa da soberania deste Pais que
representa a manutenção da Vale do Rio Doce como patrimônio
do Governo brasileiro. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado

Agostinho Patris, senhores membros da Mesa. Sras. Deputadas.
Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, antes de
fazer o pronunciamento ao qual me propus. Quero parabenizar
nossa Deputada Elbe Brandão por seu projeto de retorno ao
espirito cívico, de reverência as bandeiras, à bandeira cie
nosso Pais. à bandeira do Estado, às bandeiras dos
municípios. projeto sancionado pelo nosso Governador Eduardo
Azeredo. Parabéns, Deputada Elbe.
Sr. Presidente, Srs. Deputados. o Que me faz subir, nesta

tarde, a esta tribuna é o desejo de que as minhas palavras
possam ser ouvidas por nosso povo do Estado de Minas Gerais,
por nosso povo brasileiro e, queira Deus, por nosso
Presidente da República e por aqueles que o colocaram ali
como nossa principal autoridade.
Tivemos, no dia 15 de novembro, O 2g turno das eleições

municipais. O PSDB sofreu uma derrota esmagadora em todas as
principais capitais do nosso Pais. A q ue se deve esse fato?
Por que isso aconteceu de forma tão convincente? Conhecemos
bem o candidato Amilcar Martins, conhecemos sua lisura, sua
probidade, sua competência, seu alto espirito civico. Por
que a população do nosso Pais res pondeu. de forma tão
maciça, contrariamente aos candidatos dO PSDB? Não se trata,
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evidentemente. de reoulsa pessoal aos candidatos. Sem
dúvida, é uma resposta da população ao Presidente da
República, cia r ejeição que está acontecendo por parte de
quase todos os brasileiros e, principalmente, deste menor de
todos mas que também votou no Presidente Fernando Henrique
Cardoso e que sente uma tristeza muito grande pelas atitudes
dele, tristeza que vem desde antes das eleições de 3 de
outubro e 15 de novembro. Por qual razão, Srs. Deputados,
acontece essa rejeição?

Prestem atenção. O povo não está cego, o povo está
percebendo. Evidentemente, o aplauso que é requerido por
todos aqueles que defendem o Presidente por causa do Plano
Real não deve ser contido. Aplaudimos o Presidente pelo
Plano Real. Entretanto, digo: o Plano Real já oevia ter
vindo muito antes, devia ter sido editado no inicio de sua
gestão á frente do Ministério da Economia. Quando o Ministro
Fernando Henrique Cardoso aqui esteve, eu era titular da
Comissão de Constituição e Justiça cia Câmara Municipal e
disse-lhe: Sr. Ministro, todos nós saciemos, pelos exemplos
da Histõria, que atrelar nossa moeda a uma moeda forte,
indexá-la ao dólar, ou a dolarização cia economia, é a única
saida para se conter a inflação, porque assim aconteceu na
Argentina e em Outros países que tiveram experiências
positivas. Ele sabia disso muito mais que eu, mas esperou o
momento próprio, o momento eleitoral, para não dizer
eleitoreiro, para então lançar o Plano Real, que devia ter
vindo há muito tempo.
Entretanto, não nos passam despercebidas as atitudes Co

Presidente, que muito têm entristecido o povo brasileiro e
contribuído para o retrocesso cia nossa economia e de nosso
crescimento. Vejam bem o compromisso com as montadoras. O
Presidente subiu as aliquotas das importações, alegando que
se compravam muito mais veículos importados do que
nacionais, que saia mais dinheiro do que entrava. E. para
conter ou contrabalançar isso que estava acontecendo, ele
subiu as aliquotas. quando devia, como bom politico, fazer
de forma diferente: abaixar os juros aas empresas nacionais
e atrair para cá outras empresas para competirem no mercado
e, dessa forma, evidentemente, o povo brasileiro sairia
ganhando.
Está tramitando nesta Casa hoje um projeto de lei da

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo e dá outras
providências. Vimos, recentemente, pela televisão, uma
exposição sobre o turismo nacional: para US$1.000.000.00 que
entram por meio do turismo nacional, saem US$5.000.000,00.
Ou seja, o brasileiro está gastando muito mais lá fora ao
que os estrangeiros estão gastando aqui. Foi entrevistado uni

'o americano nas praias do Recife, sobre o que ele achava das
praias brasileiras e das nossas atrações turísticas. Tanto
ele quanto outros que foram entrevistados disseram cue aqui
tudo é muito caro, os hotéis são muito caros, os
restaurantes são muito caros, o aluguel dos car ros é
carissimo. Evidentemente, essa é a razão pela qual o turista
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não é atraído para cá.
Qual é a medida que o Presidente quer tomar? Vocês sabem

qual é? Voltar aquela taxa, ou sobretaxa, para todo
brasileiro que quiser viajar, quando ele deverá depositar
uma Quantia em banco de modo que isso o desestimule a gastar
lã fora, a viajar para outros paises, e o faça fazer turismo
aqui, dentro do Pais. Mas o que ele deveria fazer, como
político sério, não é isso. O que ele deveria fazer era
implementar, fomentar a indústria do turismo, procurando
baratear os preços, diminuir os impostos das pequenas
empresas. Assim, atrairia para cá os turistas, por causa dos
preços competitivos. Também deveria incentivar a criação ce
hotéis em pontos turísticos.
Temos, em nosso Pais, as mais belas paisagens do mundo,

cujo potencial turístico não é explorado. E necessário
melhorar as estradas para permitir que se faça turismo. E.
por falar em estradas, Srs. Deputados, elas estão totalmente
abandonadas. Recentemente, fiz uma viagem de Montes Claros a
Pirapora e nunca vi tanta cratera: é o abandono total, o
Pais está totalmente abandonado, as estradas estão com sua
restauração literalmente parada, e as medidas que o Governo
Federal toma são quase sempre para proteger pequenos grupos,
pequenos interesses, sem nenhuma reflexão politica em
beneficio do povo.
Relacionei, aqui, alguma coisa sobre a educação. Ontem

tivemos uma reunião especial em que se discutiu a iniciativa
cio Governo Federal em privatizar as universidades federais.
Que absurdo!

Todos sabem que sou a favor da privatização. Abro apenas
um parêntese para dizer que a Vale do Rio Doce é uma estatal
que dá lucro, que apresenta superavit, e vai continuar dando
se for privatizada. O que o Governo tem de fazer é
fiscalizar essas grandes empresas e. evidentemente,
reconhecer que o subsolo é do povo, e cobrar, como acontece
em outros países. Ou seja. 80% do extraído do subsolo é para
o povo. O Governo também deveria abrir as portas a qualquer
empresa que quiser, por 20% de comissão, explorar o minério
e o que quiser no nosso Pais, desde que recolha 80% para o
povo,

A Vale não faz isso e, talvez, até por ser uma estatal.
tem direcionado a mente ce nossos governantes para não
cobrarem, como se deveria fazer, de outras empresas, como no
caso a MR, sendo que Nova Lima e tantas outras cidades
citadas deveriam contribuir expressivamente para os cofres
nacionais.
Mas, vejam bem, privatizar as universidades federais é um

absurdo! Se ainda há distribuição de renda para o povo, isso
é feito por meio das universidades federais; só que de um
modo errado, porque o vestibular, sem dúvida, seleciona e
elimina totalmente aqueles que precisam cursar as
universidades federais, já que são os mais pobres e não
podem pagar CurSinhO.

Em qualquer pais do Primeiro Mundo - e eu cito a América.
porque Ia estive durante algum tempo e fui conferencista.
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estudei o povo e a economia americana - colégios de lQ e 2
graus são gratuitos e as universidades são pagas. Mas todos
têm condições de pagar as universidades.

No Brasil. cobra-se uma fábula nos colégios de lQ e 2g
graus. Os colégios da rede púb l ica não podem atender à
demanda. Por isso, há dificuldades para os que precisam
estudar, e. assim, este Pais soma grande parcela de
analfabetos com outros mal instruidos, que não têm incentivo
nem como estudar. Mas, se estudam, se trabalham, se labutam,
se o pai se esforça e o filho passa pelo lQ e 2Q graus, num
colégio da rede pública, ele jamais terá condição de entrar
em uma universidade federal.
O que o Governo ceve fazer é dar-lhes condições de cursar

a Universidade Federal. Por que, em vez de vestibular, não
se faz um sorteio e se incentivem as universidades
particulares? Mas jamais se deveria pensar em acabar com a
única possibilidade que o pobre ou que a classe média têm de
estudar, num esforço sobre-humano, competindo com aqueles
que estudam em grandes colég ios, que fazem cursinhos, e
sendo aprovados numa universidade que não cobra mensalidade.
Para o povo brasileiro, isso é totalmente impossível ou
inacessível: as mensalidades da PUC, agui, e as da Objetivo.
em São Paulo, que estão em torno de R$800.00 por mês, para
um curso de 3Q grau.
Na verdade, alegar que o Pais não tem dinheiro é um

absurdo. O povo está vendo isso. Sr. Presidente, e já deu a
resposta. O nosso Presidente gastou mais de
US$30.000.000.000,00 para salvar banqueiros. Alega-se que o
dinheiro vem do PROER, mas quem canaliza o dinheiro para o
PROER é o próprio pr esidente Como já dizia a nossa
companheira Maria José Haueisen, foram 12 medidas
provisórias que não passaram pelo Congresso, nas quais esse
homem investiu mais de US$30.000.000.000,00 para salvar
banqueiros, que, em qualquer pais sério, estariam na cadeia.
Se se investisse pelo menos um terço desse gasto na
educação, na saúde, no turismo ou na pavimentação de
estradas, teríamos um pais com progresso de Primeiro Mundo.
Sabe o que significam US$30.000.000.000,00? Durante o
chamado Denodo da ditadura. aoueles 30 anos, os militares
foram - e são até hoje - condenados pela população, porque
gastaram com usinas nucleares a cifra de
US$10.000.000.000,00, que geraram essa divida monstruosa que
ai está. O nosso Presidente gastou, sem prestar contas ao
povo, mais de US$30.000.000.000,00, e não em obras, mas para
salvar banqueiros desonestos. E o povo está vendo isso. Essa
é a resposta. O povo não está cego.
Falo isso não como critica destrutiva, mas desejando.

ardentemente, chamar a atenção de V. Exas. e do nosso
Presidente para Que ele se converta de seu mau caminho.
Converter-se é dar meia-volta e mudar de atitude, porque o
povo quer mais do que sorriso nos lábios: quer ação e
sorriso nos lábios do povo. Sorriso de aplauso por atitudes
sérias, por atitudes que devem ser tomadas em beneficio da
vocação soberana dada por Deus ao homem, que é a vocação de
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ser um ijolitico compromissado com o povo e não com pequenos
interesses, e não com aquilo que ilude o povo, com a ilusão
de palavras, com a ilusão de demagogias, com a ilusão ce
afirmativas q ue não correspondem ã realidade que o povo está
vendo ai. E. por isso, essa rejeição.

Basta! E chegado o momento de uma reflexão séria, porque
todos nós somos brasileiros e, assim como o nosso
Presidente, nós, os Deputados, queremos o bem-estar do nosso
povo. Mas, para que isso aconteça, a primeira condição é a
rwmildade de reconhecer o nosso erro e mudar, porque ainda
está em tempo. São as minhas palavras. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helên io.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente, imprensa,
queremos nos solidarizar com os nossos antecessores aqui na
tribuna, os Deputados Antônio Roberto e Marco Régis, que,
brilhantemente, fizeram um manifesto contra a privatização
da Vale, e também parabenizar a iniciativa do Deputado
Alberto Pinto Coelho, que está colhendo assinaturas e vai
desencadear o processo, aqui na Assembléia, contra essa
privatização. Anteriormente, tínhamos feito um requerimento
de repúdio á privatização da Vale, que ainda não foi
submetido a votação.
Também queremos parabenizar o Deputado Raul Lima Neto, com

exceção da sua posição sectária em favor da privatização, da
mesma forma como foi infeliz em apoiar Amilcar Martins, mas
esse é um direito seu.
Referente às criticas que ele fez a Célio de Castro, a

resposta ai está. Entretanto, só para corroborar essa
questão da Vale, da qual não trataremos hoje, quero lembrar
que, dia 21, quinta-feira, ás 17 horas, haverá um ato
público aqui, na Assembléia Legislativa, em defesa da Cia.
Vale do Rio Doce. Estarão presentes o Senador José Eduardo
Dutra. a Senadora Júrila Marise, Dom Luciano Mendes de
Almeida e o Sr. João César de Freitas Pinheiro, Secretário-
Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor
Mineral e também co Sindicato dos Geólogos. que fará o
lançamento do livro "Cia. Vaie do Rio Doce - Engasgo dos
Neoliberais." Gostariamos de contar, também, com a presença
do ilustre ex-Presidente da República e atual Embaixador Dr.
Itamar Franco e do Dr. Aureliano Chaves, ex-Governador do
Estado e ex-Vice-Presidente da República. Estamos
formalizando um requerimento para que esta Casa, em caráter
oficial, faça o convite ao Dr. Itamar Franco, a fim de que
nos prestigie no dia 21.
Apresentamos, também, um requerimento para que seja

aprovado um voto de congratulações desta Casa com a recém-
eleita direção do Sindicado dos Servidores da Policia Civil
de Minas Gerais - SINDIPOL -, pela brilhante vitória
alcançada no último sufrágio para eleição de sua diretoria.
o SINDIPOL é um sindicato que tem lutado contra
adversidades, contra incompreensões por parte de alguns
setores e hoje, felizmente, mostra sua garra, Sua vitória.
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Gostaria de cumprimentar toda a diretoria do SINDIPOL, na
pessoa do Sr. José Magela.

Farei um breve comentário - embora se trate de assunto que
já pertence a um Passado recente - sobre a vitória de Célio
de Castro. E fundamental falarmos so pre o que representou
essa eleição, ocorrida no último dia 15. em Belo Horizonte.
que reafirmou, para todo o Pais, o forte sentimento
democrático e progressista enraizado na população belo-
horizontina, o que foi demonstrado através dos mais de 70%
de sua votação, não só em Célio de Castro, mas nos
candidatos oo l Q turno.
A eleição do atual Vice-Prefeito oe Belo Horizonte, Célio

de Castro, representa a continuidade do trabalho sério,
transparente e participativo executado nos últimos quatro
anos pelo Prefeito Patrus Ananias e sua equipe, o que,
certamente, garantirá sua saida como sendo o melhor Prefeito
da história de Belo Horizonte.

Célio de Castro obteve 809.992 votos, representando 68.575
dos votos. Amilcar Martins obteve 148.781 votos.
representando 21.06% dos votos. A diferença entre os
candidatos foi da ordem de 561.211 votos, ou seja. 47,51%, o
que representou a maior diferença obtida em uma disputa
eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte e nas demais
capitais do Brasil.
A população de Belo Horizonte respondeu maciçamente por

meio das urnas, dando mostras de sua insatisfação com a
atual politica nacional e estadual, que tem acarretado
desemorego e ausência de respostas á crise social. com os
mesmos métodos ooliicos de barganha e fisiologismo dos
partidos tradicionais. Partidos jovens, com métodos e
p01 iticos ultrapassados.
A população de Belo Horizonte disse um não ao

neoliberalismo, a uma forma mesquinha de achar natural a
miséria de uma ampla maioria da população. Optou pelo voto
progressista e no campo da esquerda.

Foi também uma vitória moral a vitória do Vice-Prefeito ce
Belo Horizonte. Foi a resposta de uma população cidadã ás
tentativas desesperadas de um grupo politico Que não
consegue enganar a todos o tempo todo. A cada dia que passa,
a falsa idéia de modernidade neoli peral se desmorona. as
calúrias e mentiras usadas em campanhas eleitorais viram um
Dumerangue contra os q ue as atiram.
Queremos parabenizar o Prefeito eleito e a população de

Belo Horizonte, que dará prosseguimento á forma
participativa de governo por meio da qual tem sido conauzico
o destino municipal, a nossa bancada, o PT, q ue o apoiou tia
mesma forma que o PMDB e alguns outros parlamentares. Posso
falar em nome do nosso partido, pois terei o prazer de ser
seu lider a partir ao próximo ano.
E aqui, com Célio de Castro, o que for possivel para um

bom entendimento nós faremos, porque é uma pessoa merecedora
e todo elogio. Aquelas calúnias cairam no vazio, e a
população, com maturidade, deu a resposta com a vitória
esmagadora daquele que apresentou propostas concretas contra
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uma forma autoritária e deselegante de fazer política.
Parabéns, Célio de Castro e população de Belo Horizonte!

2Li PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oraaoes inscritos, a Presidência nassa á 2
Parte ca 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 de ComunicaçõesApresentadas
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenario das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos De putados Hely
Taraüinio - falecimento da Sra. Odete Conceição Cirino. em
Patos de Minas: e Simão Pedro Toledo (2) - falecimento dos
Srs. José Caetano de Camargo e João Ciriaco Fernandes. em
Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, em

que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação
do Projeto de Lei ng 1.021/96, de sua autoria, que declara
de utilidade pública o Alvorada Futebol Clube, com sede em
Belo Horizonte. Ciente. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
Requerimento do Deputado Jairo Ataide, em que solicita a

constituição de Comissão Especial para proceder a estudo
sobre a prostituição infanto-juvenil : causas e combate.
Ciente. A Comissão de Saúde e Ação Social, nos termos da
Deliberação da Mesa nQ 761.
Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja

criada e instalada nesta Assembléia Legislativa uma Frente
Parlamentar de Combate á Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes, com o objetivo de, junto com a assessoria e
representantes da sociedade Civil, promover debates e gerar
ações eficazes que determinem o fim desses crimes cometidos
contra crianças e adolescentes em nosso Estado. Ciente. A
Comissão de Saúde e Ação Social, nos termos da Deliberação
da Mesa ng 761.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez. Requerimentos do Deputado Péricles Ferreira (2)
- tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei
Complementar nQ 18/96, do Tribunal de Justiça, que modifica
a Lei Complementar nQ 40. de 24/11/95, e dá outras
providências; e apreciação do referido projeto em reunião
conjunta das comissões às quais foi distribuído:
Requerimento da Deputada Maria Olivia - desarquivamento do
Projeto de Lei ng 2.235/94, que autoriza o Poder Executivo a
doar Imóveis ao Município de Aiuruoca (Cumpra-se.); e o
Requerimento flQ 1.422/96, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira - pedido de informações ao Diretor oe Manutenção do
DER-MG sobre o andamento das obras da estrada que liga os
Municípios de Santa Rita de Caldas e IbitiCira de Minas



(Oficie-se.
O Sr. Presidente - Requerimento ng 1.454/96. do Deputado
Miguel Martin, em que solicita seja encaminhado pedido de
informações a Secretaria ce Transportes e Obras Públicas e
ao Departamento Estadual de Obras Públicas acerca da
execução de obras públicas previstas no orçamento de 1996,
envolvendo todos os dados que menciona. A Mesa cia Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda ng 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. q ue recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputacos que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Ofic!?-
se.
Requerimento ng 1.476/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

em que solicita a transcrição, nos anais da Casa, do artigo
"A Construção Ameaçada, ce autoria do ex-Presidente Itamar
Franco, publicado no Diário da Tarde, em 27/5/96. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. )- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2ç turno, do Projeto de
Lei ng 987/96. da Comissão de Educação, que dispõe sobre o
Conselho Estadual de Turismo e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda ng 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a d'scussão. Em votação, o orojeto,
salvo emenda. Os De putacos q ue 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 a
Emenda ng 1. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei ng 987/96 na forma do vencido em lo turno,
com a Emenda nQ 1. A Comissão oe Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 988,/96. da

Comissão de Educação, que dispõe sobre o Plano Mineiro de
Turismo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas nQs 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 eceberani parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado.
em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 988/96 na forma do vencido
em lQ turno, com as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de
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Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 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-
Antitripsina e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
flQS 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social
opina pela sua aprovação com a Emenda ng 2. da Comissão de
Justiça, e com a Subemenda ng 1, que apresenta, á Emenda flQ
1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng
2, ca Comissão de Justiça, e com a Subemenda flQ 1. da
Comissão de Saúde e Ação Social, à Emenda flQ 1, da Comissão
de Justiça. 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 Subemenda ng 1
à Emenda ng 1 e a Emenda ng 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado.
em lg turno, o Projeto de Lei flQ 841/96. com a , Emenda ng 1,
na forma da Subemenda ng 1, e a Emenda flQ 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
- Na seqüência, é submetido a discussão e votação e

aprovado, em 2g turno, na forma do vencido em lç turno, o
Projeto de Lei ng 755/96, do Deputado Ajalmar Silva, que
torna obrigatória a veiculação de esclarecimentos sobre o
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres, no verso dos bilhetes de
passagens dos ÔnibuS das limas interrnunicipais, (A Comissão
de Redação.

O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Olinto Godinho, em que, como Líder do PL. solicita a palavra
pelo art. 71 do Regimento Interno, para, nos termos do seu
parágrafo único, transferi-la ao Deputado Ermano Batista. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 30 minutos para seu pronunciamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermario
Batista.
O Deputado Erniano Batista - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, soou alvissareira a noticia de
que a Fiat Automóveis vai investir US$500.000.000,00 na
construção de uma nova fábrica de motores em Minas.

Idêntica repercussão teve a informação de que a Peugeot
vai se instalar em Minas. Relativamente a essa empresa. S.
Exa. , o Governador Eduardo Azeredo entregou-lhe um relatório
de sugestões, elaborado pelo INDI-MG. indicando como opções
cinco cidades mineiras. Não sabemos quais. Seus nomes foram
Omitidos para evitar emulações.

A grande e inequívoca predestinação de Minas no sentido da
industrialização está desperta, e o processo, que antes se
arrastava pela área do sonho, está finalmente em plena via
de concretização.
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Nos sentimos orgulhosos disso, há sobejas razões, mas
temos de usar, obviamente. de certas cautelas doravante. O
progresso impõe critérios. Vê-se em t000s os setores da
atividade econômica um febril processo de transformação que
consolida, de modo promissor e definitivo, a inserção do
nosso Estado como o segundo pólo do desenvolvimento
brasileiro.
O crescimento real do nosso PIE, acima das expectativas,

revela uma tendência para uma performance" excepcional,
superando a média nacional. A titulo de exemplo recente, é
importante lembrar que fomos além dos três pontos
percentuais nos últimos meses no crescimento globalizado.
apesar das circunstâncias um tanto adversas.
E certo que tal realidade é produto de um plano de

desenvolvimento integrado posto em prática de forma
conjugada pelo Governo e pela classe empresarial. Esse plano
está produzindo atrativos especiais e eficazes para os
investidores. Também é certo que a partir de nossa nova
realidade os investidores em potencial estão atentos e
interessados na implementação de empresas no Estado.
Assim, é possível prognosticar que as metas do Governo do

Dr. Eduardo Azeredo serão rigorosamente cumpridas e até
superadas, tal o ritmo em que os fatos acontecem. Na forma
de seu projeto econômico constataremos aqui um investimento
da ordem de USS8.000.000.000.00.

E o passo certo, firme, para nossa recenção econômica!
Inúmeras são as novas indústrias que estão se

estabelecendo no Estado, enquanto outras acenam ávidas com a
possibilidade da implantação em nosso território a curto _e
médio prazo. A razão disso não é apenas a situação
geográfica privilegiada do Estado. localizado rio centro do
Pais, mas sobretudo o clima de paz, de respeito ás
instituições, resultado de um Governo sério, avesso á
demagogia, comprometido em fazer do presente sólido alicerce
para o futuro.
Os incentivos estão ai, na ordem legal, fortes,

convincentes, enquanto na prática o desenvolvimento visível
é motivo oe PUr'O Otimismo.
Hoje eu não tenho a menor óüvida Qe Que esse processo é

irreversível e particularmente ascenoente, pois está
combinando harmoniosamente a nossa vocação e as nossas
reservas - de todas as ordens - com as necessidades
emergentes e a realidade do mundo moderno.

A nossa potencialidade, mais do que uma bandeira, é um
lastro, é um aval tranqüilo para investimentos de retorno
garantido e farto.
Há, porém, detalhes que merecem ser realçados com o

propósito de equacionar uma distribuição eqüitativa da
riqueza, sem ferir as prioridades, é óbvio, mas também sem
permitir a perpetuação de bolsões de pobreza e ilhas de
opulência dentro de um Estado de fato rico. Essa realidade
foi um motivo inglório que nos colocou em situação de
aparente desvantagem, como área subdesenvolvida. na última
pesquisa econômica da ONU sobre o Brasil. E por quê?
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Exatamente em função da cistribuição desarmoniosa, injusta e
alienante dos bens que acionam a economia.
A harmonia, convenhamos, é fator fundamental do

desenvolvimento. E é sob essa tônica que pretendo, desta
tribuna. chamar a atenção do Poder Executivo e das forças
vivas do Estado para o tratamento injusto que vem sendo dado
a determinadas cidades e determinadas regiões de potencial
semelhante. A injustiça, no caso, é paradoxal. Mal e bem nos
lugares onde se concentram as indústrias e pior ainda para
as comunas olvidadas.

Em sintese, a centralização acabará fazendo do Estado um
corpo aleijado. Gordo de um lado. pando pelo progresso -
motivo de euforia -, mas assoberbado de problemas sociais -
razão de lamentos. Do outro lado, magérrimo, carente de
recursos, o que agrava os conflitos sociais, que levam ao
êxodo, ou pior, a um procedimento migratório nefasto ás
admi ni St rações.

Essas preocupações precisam ser consideradas, sob pena de
se cometerem faltas clamorosas, erros inconsertáveis. E
nesse processo de desenvolvimento, que deve de fato ser
integrado, comete-se uma omissão com a região do vale do rio
Doce, inequivocamente a partir da grande cidade de
Governador Valadares. uma das mais expressivas de Minas.
E fácil concluir que à medida que Governador Valadares se

desenvolva no diapasão que merece e espera, o processo se
irradiará para toda região do vale, de maneira profícua e
proveitosa.
Convenhamos, "a priori, que o fenômeno econômico deixado

à mercê do acaso é lento, prejudicial, exaustivo, enquanto o
processo de cesenvolvimento industrial implica expedientes
indutores indispensáveis quando se pretende imprimir um
ritmo próprio e eficiente no modelo aplicado em outras
regiões.
Governador Valadares não é somente a capital, de fato, do

vale do rio Doce, mas uma das mais pujantes do Estado em
termos de identidade com o porvir. Contudo, dentro do
contexto em que vivemos, o tratamento com incentivos
adequados ao desenvolvimento econômico local é uma
necessidade de que a cidade, como qualquer outra de seu
porte, não pode prescindir.
Há detalhes Que não ociem passar despercebidos. O

crescimento populacional da cidade além do crescimento da
oferta de empregos provoca migração do autóctone, mas os que
saem não vão para outras regiões do Estado ou do Pais, vão
para o exterior. E qual a razão disso? A sua gente tem a
peculiar caracteristica de identificar-se com os
empreendimentos mais arrojados, mais avançados, de técnica
mais moderna, o que nem sempre é encontrado por aqui. E
isso, naturalmente, é também mais um motivo a aconselhar um
cuidado mais especial com aquele povo altaneiro, consciente,
que sabe muito bem o que deseja e não se contenta com a
condição de desprezado caudatário.

Observe-se que, deixada a seu próprio destino, Valadares.
mesmo assim, adquiriu o foro de cidade grande, com alguns
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recursos sofisticados, é claro, mas carecendo de outros e
maiores incentivos reais, modernizados, para se inserir na
realidade que reinará no sèculo XXI. No momento, a cidade
mais do que espera, ela clama pela canalização de recursos e
investimentos compatíveis com sua grandeza.
E claro para todos, e volto a frisar, que o crescimento de

Vaiacares é de tal proporção que o me r cado de trabalho vem
se saturando, já que não tem conseguido acompanhar a marcha
do crescimento demogràfico. Perdurando esse estado de
coisas, em pouco tempo isso pode se transformar em
gravíssimo problema socioeconômico, de difícil solução.
A promissora Valadares não merece ser levada para a

miserabi 1 idade!
Quero, neste pronunciamento, me referir especialmente ao

elemento que tem sido, na prática, o carro-chefe da nossa
economia, a indústria automobilística, q ue hoje, sem dúvida,
vê em nosso Estado o principal centro ae atração ae
investimentos no Brasil.
Os jornais e as revistas especializadas prevêem

investimento no setor superiores a US$6.000.000.000,00 nos
próximos 3 anos, e grande parte desses recursos deverá ser
aplicada em Minas.

Sabe-se que inúmeras são as empresas cujas negociações com
3 Governo ao Estado estão em andamento: Peugeot. Iveco. Daf,
Hyundai e outras.
E o momento de se pe r guntar com bastante propriedade: por

que não premiar, com justiça, Governador Vaiacares, lo:ando
ali algumas dessas empresas projetadas para o E:ado?
Argumentos existem, às carradas, aconselhando a inserção da
cidade nos planos de industrialização global do Estado.
Aliás, diga-se a bem da verdade, a experiência vivida no

ABC paulista mostra que a concentração de indústrias
congêneres na mesma região - sejam as montadoras, sejam as
fábricas de autopeças - é contraproducente e traz inúmeros
fatores negativos em seu bojo. E não devemos repetir em
Minas os vícios q ue criaram situações ciificeis em outros
locais.
Os próprios empresários, cientes disso, tendem para a

descentralização, o que evitaria problemas q ue vão desde as
pendências trabalhistas até as dificuldades para escoamento
da produção.

Essa preocupação, como se apura nas revistas
especializadas, é corrente nos Estados Unidos, na Europa e
até mesmo no Japão, cuja exigüidade de território
compulsoriamente aproxima as diversas locações. Esse é um
problema que se procura resolver com inteligência e
objetividade.

Hã, dessa forma, nos termos da tendência moderna e
dominante, enormes e alvissareiras perspectivas para que
Governador Valadares abrigue, com grandes vantagens, uma

2

	

	dessas novas fábricas de veículos automotores que devem ser
implantadas no Estado. E essa é a idéia que aqui defendo.
O primeiro objetivo dessa proposta é assegurar um

desenvolvimento sustentável, racional. sóbrio, naquela
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cidade e na região, já que a sua infra-estrutura é um ótimo
alicerce para o modelo que pretendemos. Faço até mesmo um
desafio: ofereçam uma oportunidade condigna a Governador
Valadares, e ali estará, dentro de pouco tempo, uma cidade
irradiando para uma vasta região uma economia e um patamar
de vida dos mais altos do Pais.
A cidade, além de pólo econômico regional, é também um

estratégico entroncamento necessário para diversas regiões
do Pais, possuindo vias de acesso, por excelentes rodovias
ou por ferrovia, para pontos importantes, permitindo o
escoamento da produção.

Tem, inclusive, mais proximidade com o mar que a Capital
sendo, hoje, um caminho obrigatório para o porto de Vitória.
de onde partem os produtos mineiros para o exterior. Da
mesma forma, é rota obrigatória para o Norte-Nordeste
brasileiro, com o qual tem intima relação. E. também, á
medida em que cresça sua economia regional, pode subsidiar
ainda, de forma salutar, o desenvolvimento e a integração
até mesmo da área do Jequitinhonha.
Na verdade, o argumento de que é indispensável a infra-

estrutura de sustentação de autopeças nas imediações das
montadoras não procede, e só mesmo o comodismo das idéias
poderia aconselhar tal assertiva. A distância, isolada de
Outros fatores, por si só não onera, principalmente se
compensada pelo transporte seguro e barato.
Em reportagem do "Jornal do Brasil" do dia 21/6/96. o

Presidente do Sindipeças, Paulo Butori, alertava para a
compra de empresas brasileiras pelas estrangeiras, o que não
significa a desativação do parque industrial do setor, mas a
sua modernização, tornando-o competitivo através da chamada
economia de escala, que está ligada ao volume de produção e
aos demais fatores a ele inerentes. E nesse caso se inclui,
obviamente, a questão relativa á concentração inconveniente
das fábricas numa determinada área.
Dizem, sim, os especialistas que há uma tendência das

empresas na concentração de comando único, dentro do esquema
idealizado pela indústria autornobilistica mundial, criando
uma rede de fornecedores de peças. A concentração no sistema
de produção de peças interdependentes deve acontecer
simultaneamente e, nesse caso, por uma rede espalhada por
vários pontos, onde o manufaturado possa sair a preço mais
acessível. A integração indispensável é na assiduidade e na
pontualidade do processo de fornecimento, garantindo a
seqüéncia de produção.
O "consórcio modular', inventado por José Ignácio Lõpez de

Arriortúa, da Volks. e já assimilado por outras empresas,
leva, em outras palavras, os fornecedores de autopeças para
dentro das fábricas, passando a se responsabilizar por
conjuntos inteiros da linha de montagem. A montadora caberá
unir peças; caaa módulo da fábrica. Operado por
fornecedores, se encarrega da montagem de uma parte do
veículo. E um sistema revolucionário que mostra amplas
opções de como e onde instalar uma empresa do setor.

E a coisa tem tal significado que ainda agora, na semana
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passada. o Governo Federal, por decreto, estrategicamente
aumentou a aliquota de importação de autopeças. o que é
explicado pelo Secretário Executivo da Câmara de Comércio
Exterior. Frederico Alves. assim: 0 objetivo da medida é
buscar maior competitividade entre os vários setores ca
indústria automobilistica. porque se chegou à conclusão de
que as montadoras estavam exercendo poder demais sobre os
fabricantes nacionais de autopeças e os fornecedores de
produtos siderúrgicos".
Essa medida, inclusive, deve se refletir no mercado de

trabalho. Dos 216 ml metalúrgicos empregados no setor.
devemos ter 320 mil até o final do século, quase certamente,
com a descentra l ização das fábricas.
Objetivando Governador Valadares como sede eventual de

indústrias do setor, consideremos que vários componentes
necessários aos veiculos automotores, como carrocerias,
cabines, chassis, eixos, rodas e motores, podem ter a
matéria-prima barateada pela proximidade da fonte, a partir
da USIMINÂS, em Ipatinga. Hoje, segundo consta, essa empresa
já subsidia, direta ou indiretamente, as montadoras com 40%.
em média, de sua produção.

A indústria automobilistica é um exemplo eloquente oe uma
revolução que está em curso no mundo da produção. Novas
tecnologias, facilidade de comunicação, desenvolvimento da
informática e escala global são realidades que recomendam a
implementação de novas fábricas onde, além da rentabilidade,
se possa suprir eficazmente o mercado produtor.
A instalação da Mercedes-Benz em Juiz de Fora não ocorreu

por acaso, é um sugestivo exemplo do modus operandi" das
empresas modernizadas -
E o lançamento dos chamados carros mundiais pelas

montadoras é uma mudança sutil e de profunda significação
porque a produção do mesmo modelo em diversos paises
representa inexorável corte de custos.
Quanto à mão-de-obra especificamente, Governador

Valadares, por sua estrutura, por seu potencial humano,
poderá fornecê-la de forma muito mais eficiente e
competitiva do que cidades onde a concentração é motivo de
desgaste. Isso não pode ser esquecido, é vital reconhecer.
Razões dessa natureza e dimensão levam-me a investir

condição de paladino incondicional e convicto pela inclusão
necessária, justa e oportuna da cidade de Governador
Valadares nos planos de instalação de novas indústrias
automobilisticas no Estado.
O tempo urge, e a grandeza dessa cidade é um trunfo que a

história construiu e do qual a inteligência dos
administradores mineiros e empresários há de reconhecer o
mérito.

F aço um veemente apelo a S. Exa. o Governador Eduardo
Azeredo, no sentido de aquinhoar Governador Valadares, por
razões estratégicas e de justiça, com investimentos à altura
de sua tradição e sua grandeza, particularmente no que tange
à implantação de novas indústrias de veiculos automotores.
E o que queremos, é o que desejamos. Muito obrigado. Sr.
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Presidente.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotaca 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 amanhã, dia 20, às 9 e 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.

ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dez horas do dia dezessete de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Alberto Pinto Coelho, Ailton Vilela e Raul Lima
Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,
declara aoerta a reunião e solicita ao Deputado Ailton
Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência comunica aos parlamentares que o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei flQ
968/96, que contém a proposta orçamentária para 1997, é de
li a 25 de outubro, no horário de 8 às 18 horas, na sala de
apoio aos PlenarinhosII e III. Encerrada a 1 parte dos
trabalhos, passa-se à l	Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Presidência procede à leitura de requerimento de autoria do
Deputado Paulo Piau, em que solicita a realização de um
fórum técnico com o envolvimento das Comissões de Ciência e
Tecnologia; Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer e
de Agropecuária e Politica Rural, para se discutir a
implantação e o desenvolvimento oe empresas ce bases
tecnológicas em Minas Gerais. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Alberto Pinto Coelrio. Presidente - Autor Vilela - Geraldo

Nascimento - OlintoGodinrio.
ATA DA 3 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 cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguei Martini, Gilmar
Machado e Jorge Hanrias. membros oa Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
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presentes. O Presidente faz a leitura de correspondência
enviada pelo Conselheiro Fued Dib, informando que é o
relator do Processo de Inspeção do IPSEMG, realizado pelo
Tribunal de Contas, e que se dispõe a prestar
esclarecimentos á Comissão. A Presidência informa que a
finalidade da reunião é ouvir os Srs. José Mariano Campos
Lana, Gislaine Fois Fernandes, Adalberto Soares de Freitas e
Nilza Maria de Oliveira, servidores CO Triunai de Contas e
integrantes oa comissão técnica, formada por aquele õrgão,
para inspecionar o IPSEMG. Devido á ausência aos convidados.
o Deputado Gilmar Machado solicita à Presidência Que entre
em contato com o Presidente do Tribunal de Contas para
confirmar os nomes das pessoas que poderão representar o

referido órgão e fornecer informações a esta Comissão e para
marcar uma nova data com este fim. O Presidente informa que
o contato será feito. A seguir, indaga aos membros se há
alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento em que solicita seja enviado
oficio ao Presidente da Casa pedindo a prorrogação ao prazo
de funcionamento desta Comissão por mais 30 dias. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade
oa reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 13 de novembro, as
15h30min. no Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Jorge Hannas - Gilmar Machado.
ATA DA 60 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas ao dia doze de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e
Ánivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Geraido Santanna,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nos termos regimentais. a Presidência
acusa o recebimento, na Comissão, dos Projetos de Lei ngs
1.007, 1.008 e 1010 a 1.014/96. Passa-se à fase de discussão
e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação
do Plenário aa Assembléia. Submetido a discussão e votação.
é aprovaao o parecer que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
996/96 (relator: Deputado Anivalco 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 que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei flQS 957 e 990/96 (relator:
redistribuidos ao Deputado Anivaldo Coelho). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhOS.
Sala das Comissões, 19 ne novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presilente - Leonidio Bouças - Arnaldo
Penna - Simão Pedro Toledo - Anivalco Coelho.
ATA DA 314 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna,
Ivair Nogueira, Durval Angelo e João Leite (substituindo
este ao Deputado Simão Pedro Tolecio, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão ae Constituição e
Justiça: Marcos Helénio, Jorge Eduardo de Oliveira, João
Leite e Ivair Nogueira (substituindo os três últimos aos
Deputados Geraldo Rezende, Romeu Queiroz e Alencar da
Silveira Júnior, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PMDB, do PSDB e do PDT), membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao De putado Arnaldo Penna
que proceda à leitura cia ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento no qual solicita sejam
convidados os Srs. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda,
Antônio Augusto de Castro, Assessor Especial da Secretaria
da Fazenda. Alberto Guimarães Andrade. Procurador-Geral da
Secretaria da Fazenda, e José Eduardo Lima Pereira. Diretor
e Relações Externas da Fiat Automóveis S.A.. para prestarem
esclarecimentos que possam subsidiar a apreciação do Projeto
de Lei ng 999/96, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a estabelecer critérios e fórmulas para a
extinção de obrigações crediticias para com a Fiat
Automóveis S.A. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros das
Comissões para a próxima reunião, que será realizada ás
14h30min do dia 19/11/96, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Ivair
Nogueira - Durval Angelo - Ajalmar Silva - Maria Olivia -
Miguel Martini - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comssão ae Constitução e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa oficio do Presidente do
Tribunal de Justiça solicitando licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Ourval Angelo Andrade.
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em virtude de ter sido apresentada queixa-crime contendo
denúncia de ilícitos penais supostamente praticados pelo
referido parlamentar.
Devidamente instruída com a cópia da referida Queixa-crime,
a dita solicitação foi recebida pelo Presidente da
Assembléia Legislativa, que a entregou a esta Comissão para
exame, nos termos ao art. 55 e seguintes do Regimento
interno.
Esta Comissão passa, pois, à apreciação da matéria, no

âmbito de sua competência regimental
Fundamentação

As imunidades são prerrogativas atribuicas pela Magna Carta
aos membros do Poder Legislativo, com o objetivo de garantir
que estes possam expressar livremente suas opiniões e de
impedir que sofram constrangimentos abusivos que possam
comprometer o desempenho de sua missão institucional. Âsseg
uram, pois. o p leno exercício do mandato político-
representativo, alicerce fundamental do estado democrático
de direito.
Preconiza o art. 27, 1Q, da Constituição da República,
que as regras relativas às imunidades dos membros do
Congresso sejam também aplicadas aos Deputados Estaduais. E
ssas regras estão previstas no art. 53 da Magna Carta e no
art. 56 da nossa Carta Estadual, os quais contemplam duas
espécies de imunidade.A primeira é denominada
inviolabilidade parlamentar ou imunidade material, que
afasta por completo a incidência de norma penal em virtude
de opiniões, palavras e votos proferidos pelos
parlamentares. A outra, denominada imunidade forma l . é de
natureza processual e refere-se à prisão aos parlamentares
federais e estaduais e à instauração de processo penal
contra eles. Tal imunidade, entre outros efeitos, impede a
instauração de processo criminal contra parlamentares sem a
devida licença prévia ce suas Casas Legislativas.
Cumpre salientar, ainda, que os Vereadores também estão
beneficiados pelo instituto da inviolanilidade, embora de
maneira mais restrita. Nos termos do art. 29.VI. da Magna
Carta, são eles invioláveis por suas opiniões, suas palavras
e seus votos, Quando praticados no exercício do mandato e na
circunscrição do Município. Todavia, não fazem jus os
parlamentares municipais aos benefícios aa imunidade
processual, estando eles constitucionalmente tutelados tão-
somente pela inviolabilidade parlamentar. E não poderia ser
de outra forma, já que a livre manifestação de pensamento é
a base elementar do regime representativo, sendo, portanto,
considerada inerente ao exercício do mandato de todos
aqueles que sejam representantes do povo.
Atendendo às determinações do art. 56. lg. da
Constituição ao Estado, que exige prévia licença da
Assembléia Legislativa para a instauração de processo
criminal contra parlamentar, o Presidente do Tribunal de
Justiça solicita a devida licença para processar o Deputado
Durval Angelo Ancrade. em virtude de ter siao apresentada
contra ele uma queixa-crime, de autoria ao Sr. José Roberto
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Gonçalves e da Sra. Beatriz Vargas Ramos Gonçalves de
Rezende, brasileiros, casados e advogados.
Esta comissão deverá, em cumprimento às regras
estabelecidas pelo Regimento Interno pertinentes à
tramitação do processo de solicitação de licença, examinar
preliminarmente se os crimes de que acusam o Deputado estão
Sob o pálio protetor da inviolabilidade parlamentar,
consoante prevê o art. 57. II. 'a", do mencionado Regimento.
Na hipótese da inviolabilidade, não é possível a concessão
de licença, pois parlamentares não podem ser processados
criminalmente em virtude de suas opiniões, palavras e votos,
conforme já afirmamos anteriormente.
Passemos, pois, ao exame do caso presente.
O su posto fato delituoso teria ocorrido no Município de
Contagem, quando o parlamentar em questão exercia mandato de
Vereador daquela cidade. Segundo a queixa, durante reunião
na sede do diretório municipal do PT em Contagem, ao qual
está filiado o querelado, o então Vereador Durval Angelo
Andrade teria cometido, contra os querelantes, os crimes de
difamação e injúria, respectivamente tipificados nos arts.
139 e 140 do Código Penal.
Verifica-se dos autos ora examinados que o querelado emitiu
suas opiniões no desempenho de funções político-partidárias
próprias do exercício de seu mandato parlamentar de Vereador
e dentro da circunscrição cio Município onde exercia a
vereança, razão pela qual estava totalmente acobertado pela
inviolabilidade de que trata o art. 29. VI, da Magna Carta.
Convém ressaltar que a inviolabilidade emergente do

preceito constitucional anteriormente aludido está
subordinada apenas aos Critérios que menciona, sendo
irrelevante, para efeito de sua invocação, que o ato tenha
ocorrido fora da Câmara de Vereadores.
Claro está que, dentro da circunscrição do Município, o

Vereador não comete crime de o p inião e. se não o comete, não
poderá ser processado por tais ações.
Sendo assim, a imunidade material do Vereador torna
impraticável, por inútil, a submissão de pedido de licença à
deliberação desta Casa.

Conclusão
Em face do ex posto, concluímos, preliminarmente, pela
impossibilidade de concessão da licença para a instauração
de processo contra o Deputado Durval Angelo Andrade, nos
termos do art. 57, II, "a". do Regimento Interno, em virtude
de se tratar de crimes circunscritos ao âmbito da imunidade
material conferida aos parlamentares pela Constituição da
República, devendo o referido pedido ser devolvido ao
Tribunal de Justiça.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Gera l do Santanna, Presidente - Simão Pedro Toleco. relator
- Arnalco Penna - Leorridio Bouças - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Ng 1.009/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto ce le i em
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epigrafe visa a acrescer o limite, fixado na lei
orçamentária do exercicio de 1996, para o Poder Executivo
realizar operações de crédito destinadas ao giro da divida
mobiliária.
PuDlcado no dia 7/11/96, foi o projeto distribuido a esta
Comissão, em consonância com o disposto no art. 160 da
Constituição do Estado, c/c o art. 216 do Regimento Interno.
Em obediência ao previsto no f 2g do art. 216 do Regimento
Interno, foi concedido prazo de 15 dias para apresentação de
emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.
Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto, conforme as

disposições regimentais.
Fundamentação

O crescimento do giro do estoque da divida mobiliária cio
Estado, por meio da emissão de novos titulos no montante
necessário à rolagem do principal atualizado monetariamente
mais os juros e encargos incidentes, é reflexo da política
de juros altos para captação ae recu r sos externos e comoate
á inflação, adotada pelo Governo Federal.
A política monetária restritiva, com altas taxas de juros,
vigente desde a implantação do Plano Real, veio agravar,
ainda mais, a crise da divida mobiliária interna do Estado.
Para se ter uma idéia, o saldo da divida interna,em
titulos, saltou de R$4.510.000.000.00 em 31/12/94, Já na
vigência do Plano Real, para R8.160.000.000.00 em 30/9/96,
devendo-se ressaltar que, desde 1989, não houve novas
contratações dessa modalidade de divida, e as emissões
realizadas se destinaram ao refinanciamento do esto que já
existente.
Dessa forma, a divida moriliaria cresceu 8'. 5. no periodo

citado, demonstrando a necessidade de se gerar superávit nas
contas correntes para o pagamento do serviço da divida, a
fim de se evitarem problemas com possíveis mudanças na
política monetária do Governo Federal, que venham a causar
elevações súbitas nas taxas de juros.
Segundo dados da arrecadação orçamentária efetiva do
Estado, a receita de operações de crédito internas, sob a
rubrica de letras e outros títulos de responsabilidade do
Tesouro, até 30/9/96. foi de R$495.540.000.00. Ressaltamos
que tais receitas não constituem entrada de recursos
financeiros nos cofres do Tesouro, mas, tão-somente, rolagem
da divida, por meio da emissão de novos titulos nos valores
dos vencidos.
Pelo quadro transcrito a seguir, fornecido pela
Superintendência Central do Tesouro, da Secretaria de Estado
da Fazenda, é possível verificarem-se os valores do giro da
divida mobi l iária efetivados até o mês ce outubro deste ano,
bem como os valores projetados para os meses ce novembro e
dezembro do mesmo per iodo.
* - O referido quadro, foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 21/11/96.
Considerando que a lei orçamentária de 1996 estima a
receita de operações de crédito internas destinadas ao giro
da divida mobiliária em R$836.680.000.00 e que, até dezembro
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deste ano, os valores de execução realizados e projetados
perfazem R$998.540.000.00, torna-se necessário o acréscimo
solicitado por meio da proposição em comento, no montante de
R$ 163 000 000 . 00

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 1.009/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz. relator -

Geraldo Rezencie - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 302/95

Comissão cie Consttução e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Vereador João
Ferreira da Rocha à Escola Estadual do Povoado de Limeira.
no Municioio de Mantena.
Publicada em 10/6/95. veio a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c O art. 103. V, 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame dá a denominação de Vereador João
Ferreira da Rocha à Escola Estadual do Povoado de Limeira,
no Município de Mantena.
A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da
Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de
domínio público.
Além disso, está em consonância com o disposto na Lei no
5.378. de 3/12/79, que estabelece normas para a denominação
de estabelecimento, instituição e próprio público.
Não existe, pois, impedimento legal á tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.
Apresentamos, no entanto, a Emenda ng 1 na conc'usão deste

parecer, para corrigir o nome ea escola no texto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
302/95 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Vereador

João Ferreira da Rocha a Escola Estadual do Povoado de
Limeira, com sede no Município de Mantena.".
Sala das Comissões. 19 cie novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - AnalCo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 993/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatõr i 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei ng
993/96 visa declarar de utilidade pública a Sociedade
Cultural Padre Nereu de Castro Teixeira, com sede no
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Município de Belo Horizonte.
Após sua publicação em 24/10/96, vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c
o art. 103. V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em apreço é dotada de personalidade jurídica,
está em funcionamento há 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 np 12.240, oe 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela jur'idicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
993/96 na forma original
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 995/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los. o Projeto de
Lei ng 995/96 visa declarar de utilidade pública o Centro
Social Achilles Diniz Couto, com seoe no Município ae
Curve 1 o.
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
as pectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme dispõe a Lei ng 12.240, de 5/7/96, podem ser
contempladas com o titulo declaratõrio de utilidade pública
as sociedades civis, as associações e as fundações
constituídas ou em funcionamento no Estado, com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.
desde que estejam em atividade há mais de dois anos e sua
diretoria seja composta de membros de reconhecida
idoneidade, não remunerados pelo exercicio de suas funções.
Examinados os cocumentos que compõem o processo, constata-

se o pleno atendimento das exigências legais.
Conclusão

Em face do aduzido, condluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
995/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 998/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do De putado Kemil Kumaira. o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cornuritã'ia de Crisólita - ÂCC -, com sede no Municipo de
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Cri sol ita.
Publicado em 25/10/96, o projeto foi enviado a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento às
determinações regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V.
a.

Fundamentação
A ACC tem personalidade jurídica, funciona há mais de cais
anos e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não
remuneradas pelos cargos que exercem na referida entidade.
Preenche, portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei flQ
12.240. de 517/96. Que disciolina a declaração de utilidade
pública.
Assim, não encontramos óbice que impeça a tramitação da

matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e oela legalidade do Projeto de Lei ng
998/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.000/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em
causa tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Missão Vida, com sede no Município de Poços de Caldas.
Publicada a proposição de conformidade com o Regimento
Interno, compete a esta Comissão examiná-la preliminarmente,
atendo-se aos seus aspectos juridico, constitucional e
legal.

Fundamentação
A Missão Vida é instituição que visa somente à assistência
social, estando em pleno e regular funcionamento há mais ce
dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias.
Os membros em exercício de sua diretoria são pessoas
idôneas, que nada percebem pelos trabalhos prestados.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 12.240. de 5/7/96. que disciplina a declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.000/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro TOieQ - Arnaldo Penna,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.001/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos cos Excepcionais - APAE de Entre-Rios de
Minas, com sede no Municipio de Entre-Rios de Minas.
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Publicado em 31/10/96. o projeto foi enviado a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento às
determinações regimentais contidas nos arts. 195 e 103. V.
"a".

Fundamentação
A APAE de Entre-Rios de Minas tem personalidade juridica,
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é constituida
de pessoas idôneas não remuneracas pelo cargo que exercem na
referida entidade.
Atende, portanto, ás exigências estabelecidas pela Lei ng
12.240. de 5/7/96, Que prevê os requisitos necessários à
declaração de utilidade pública.
Apenas por motivos ditados pela técnica legislativa,
apresentamos emenda ao art. ip da proposição.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.001/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
'Art. l Q - Fica declarada ee ut 4 1dade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Entre-Rios ae
Minas, com sede no Município de Entre-Rios de Minas..
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna,
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.003/96

Comissão de Ccrsttução e jstiça
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 ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do ar. 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, verificamos

que a referida instituição atence ao 
q
ue Preceituam os

mancamentos legais, não havendo óbice, portanto, á
tramitação ao projeto.

Conc 1 usão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.003/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 19 de novemoro de 1996.
Geraldo Santanra. Presidente - Lecn:c:nBouças, reao -
Anivaldo Coelho - Arn3ldo Penna - Smão neGro Toleao.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.004/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do De putado Ajalrnar Silva, o projeto de lei em
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tela objetiva declarar de utilidade pública a Casa Espirita
do Samaritano, com sede no Município de Prata.
Apôs ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão está em regular funcionamento há mais
de dois anos, possui personalidade juridica, não tem fins
lucrativos, e sua diretoria é composta de oessoas idóneas
Que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício
de seus cargos, conforme ilustram os documentos anexados ao
processo por exigência da Lei ng 12.240, de 5/7/96.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.004/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 ce novembro de 1996.
Geraldo Sartanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.008/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o Projeto de Lei ng
1.008/96 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.
Publicado em 2/11/96. vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V.
a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A ADUCON-MG é sociedade civil com personalidade jurídica,

sem fins lucrativos e em funcionamento há mais de dois anos.
Os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não
são remunerados pelo exercício de seus cargos.
Analisando os documentos apensos ao processo, verificamos
que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei ng
12.240, de 5/7/96. Que disciplina a declaração de utilidade
pública.
Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.008/96. na forma proposta.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

17/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria cio Tribunal de Justiça, o projeto de lei
complementar em epigrafe altera a composição numérica do
Tribunal de Alçada do Estado e dá outras providências.
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Aprovado no lQ turno, com a Emenda ng 1, retorna o projeto

a esta Comissão para receber parecer no 2Q turno.
Nos termos do art. 196. 1. do Regimento Interno, em

anexo apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela é de relevante interesse público. pois
propicia a agilização dos serviços prestados pelo Tribunal
de Alçada, que, atualmente, conta com insuficiente número de
Juizes para apreciar e julgar os milhares ue feitos de sua
competência.
Se por um lado o projeto de lei complementar importa
aumento de despesa, a ser suportado pelos créditos
orçamentários consignados ao Tribunal de Alçada, por outro
lado essa repercussão financeira atende ao principio
constitucional da razoabilidade, contido no art. 13 da
Constituição Estadual, porque é conseqüência de medida que
visa a resguardar o direito fundamental do cidadão de acesso
á justiça, assegurado pelo art. 5g, XXXVI. da Constituição
Federal
Tendo em vista o aumento constante do volume de processos
conhecidos e julgados pelo Tribunal de Alçada, é oportuno
que se acrescente dispositivo permitindo ao Presidente do
Tribunal de Justiça propor o aumento do número de Juizes do
Tribunal de Alçada até 60.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nQ 17/96 no 2g turno, na forma
do vencido no 1 Q turno, com a Emenda ng 1. a seguir
transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. lg o seguinte parágrafo:
"Art. l Q - ....................................
£ lo - O número de Juizes previsto no ca put" deste artigo
poderá ser aumentado para 60 (sessenta), a critério do
Presidente do Tribunal de Justiça ao Estado de Minas
Gerais.".
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ivair
Nogueira - Marcos Helênio - Jorge Eduardo de Oliveira.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 17/96

Altera a composição numêr'ca cio T'HtDunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais e dá o.tras Prov'd'ãnCiaS.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O art. 48 da Lei Complementar ng 38. de 13 de
fevereiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 48 - O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e

jurisdição em todo o Estado, compor-se-á de 50 cinquenta
Juizes, dos quais um será o Presidente e outro, o Vice-
Presidente.
Parágrafo único - ...........................
Art 2 - Ficam criados no Anexo 1 da Lei flQ 9.749, de 22

de dezembro de 1988, 6 (seis) cargos de Assessor Judiciãric
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III, código TA-DAS-05, padrão PJ-S02. 3 (três) cargos de
Auxiliar Judiciário, código TA-EX-02. padrão Pi-A23, e 3
(três) cargos de Assistente Auxiliar, código TA-EX-04.
padrão Pi-A23.
Art. 3g - As despesas com a execução desta lei correrão por

conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de
Alçada do Estado.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 224/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 224/95. de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta de
imóvel que especifica com o Município de São Gonçalo do
Abaeté, foi aprovado no 2g turno na forma do Substitutivo ng
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. § l Q. do Regimento Interno.
Considerando que o imóvel a ser permutado pelo Estado se

encontra minuciosamente descrito em escritura pública
devidamente identificada no art. 1Q do projeto, esta
Comissão houve por bem suprimir co referido dispositivo
algumas informações relativas à 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 oroposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 224/95
Autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta de imóvel que

especifica com o Municipio de São Gonçalo co Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar
permuta de imóvel de sua propriedade situado no Município de
São Gonçalo do Abaeté, na Av. Padre João Matos. 770,
constituído de prédio e respectiva área de terreno de
3.750m2 (três mil setecentos e cinqüenta metros quadrados).
registrado a fls. 117 do livro 3-D. sob o nQ 2.796, no
Cartório de Registro de Imóveis do Municí

p
io de São Gonçalo

do Abaeté, por imóvel ce propriedade da Prefeitura Municipal
de São Gonçalo do Abaeté constituído de terreno com área de
613m2 (seiscentos e treze metros quadrados), onde se
encontra construido o Centro de Saúde Estadual, situado
naquele município, na esquina da Av. Padre João Matos com a
Rua Pedro Matos, registrado sob o ng 3/982, AV-4/982, a fls.
100 do livro 2-D. no Cartório de Registro de imóveis do
Municipio de São Gonçalo do Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Sebastião Helvécio.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 832/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 832796. de autoria do Deputado Gilmar
Machado, que dá a denominação de Rodovia dos Cafeicultores à
rodovia que liga os Municípios de Araguari e Indianópolis,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270.	l, 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 832/96
Dá a denominação de Rodovia dos Cafeicultores à rodovia que
liga os Municipios de Araguari e Indianõpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica denominada Rodovia dos Cafeicultores a
rodovia Que liga os Municípios de Araguari e Indianápolis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÂO FINAL DO PROJETO DE LEI No 833/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 833/96, do Deputado Arnaldo Penna, que
dá a denominação de Rodovia Engenheiro Ary Belisário à
rodovia que liga os Municipios de Conselheiro Lafaiete e
Ouro Branco, 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
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 833/96
Dá a denominação de Rodovia Engenheiro Ary Belisário à
rodovia que liga os Municipios de Conselheiro Lafaiete e
Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica denominada Rodovia Engenheiro Ary Bel isãrio

a rodovia que liga os Municipios de Conselheiro Lafajete e
Ouro Branco.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Saa das Comissões, 2 de novembro de 1996.
Paulo Scnettino. Presidenç - Bonifácio Mourão. reato -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 854/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 854/96. ao autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública o
Sindicato dos Se"viaores P ú pl icos Municipais de São
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Sebastião do Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de
São Sebastião do Paraíso. 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, 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 854/96
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso SEMPRE -,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado ae utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do
Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
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 novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 859/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 859/96, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcelios, que declara de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ponte Nova,
com sede no Municí p io de Ponte Nova, 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
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 859/96
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários de Ponte Nova, com sede no
Muriicipio de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

aos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ponte Nova.
com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 cie novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 861/96

Comissão de Redação
o Projeto de Lei ng 861/96. de autoria do Deputado Romeu

Queiroz, que dá nova denominação à Rodovia dos Bandeirantes,

que liga o Distrito de Santana do Capivari. do Município de
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Pouso Alto, à divisa entre os Estados de Minas Gerais e São
Paulo. 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 861/96
Dá nova denominação à Rodovia dos Bandeirantes, que liga o

Distrito de Santana ao Capivari. ao Municipio de Pouso Alto,
à divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Passa a denominar-se Rodovia Cardeal Motta o
trecho de estrada denominado Rodovia dos Bandeirantes, que
liga o Distrito de Santana do Capivari. do Municipio de
Pouso Alto, à divisa entre os Estados de Minas Gerais e São
Paulo, passando pelos Municipios de Itarihandu e Passa-
Quatro.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Bonifácio Mourão.

TRANSCRIÇÃO

"A Construção Ameaçada*
Itamar Franco
E chegado o tempo para que as relações di p lomáticas entre

os paises soberanos se façam com nova linguagem e percam as
sutilezas florescidas. O mundo reclama hoje decisões rápidas
e, por reclamá-las, não pode guiar-se mais pelos floreios e
jogos de astúcia entre os parceiros internacionais. São
essas razões que me conduzem a estranhar o rumo que está
tomando a Comunidade dos Paises ce Lingua Portuguesa. Sinto
Que uma iniciativa brasileira, õemoraaamente negociada com
todos os paises interessados, como parceiros de igual
soberania e merecedores dO mesmo respeito, esteja sendo
esvaziada antes mesmo de se institucionalizar. Como
presidente da República, formalizei a proposta da
Comunidade. O Brasil já vinha dando passos institucionais,
prévios e prudentes, nesse caminho. Sem esquecer gestos mais
antigos, como a politica exterior do governo ae Jânio
Quadros, que dava prioridade aos povos africanos, retomamos
a iniciativa depois da redemocratização de nosso Pais. E
preciso nomear as pessoas que a isso de dedicaram da parte
brasileira: o então presidente José Sarney e o seu ministro
da Cultura. José Aparecido de Oliveira. São ambos homens
públicos de imensos serviços prestados ao Pais e membros
destacados aa intelligentsia brasileira. Entenderam os dois
Que as relações ent e-e o Brasil. Portugal e os paises
africanos de expressão portuguesa tinham que saltar o
circulo de giz da retórica e assegurar vinculos de ação
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comum e permanente no mundo. Tenho absoU.ita certeza ser
este. também, o pensamento do ex-chanceler e hoje presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso.
Ora, todas as associações se fazem a partir dos pontos de
maior identidade entre os seus membros. A identidade dos
povos é a sua cultura, e o âmago da cultura dos povos é a
lingua. Quando temos uma língua comum, temos ai o mais
promissor espaço para o entendimento. Em recente artigo o
escritor Paulo Coelho confirma os especialistas dizendo que
não há possibilidade de traduzir completamente uma língua
para outra: o Que se consegue são aproximações, porque os
idiomas têm, cada um deles, a sua lógica própria, os seus
próprios sentimentos, enfim, a sua alma. Foi por isso mesmo
que o Brasil tomou a iniciativa de reunir os chefes de
Estado de todos os países de língua portuguesa em São Luis
do Maranhão, em novembro de 1989, para a criação do
Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Ao assumir a
Presidência da República, convoquei o meu amigo JOsé
Aparecido, articulador desse memorável encontro, e conviemos
que era a oportunidade para uma iniciativa concreta para
novo passo nas relações entre os países-irmãos. As
circunstâncias do destino histórico haviam tornado o Brasil
o pais mais extenso e mais populoso do grupo, o que lhe dava
condições de propor a associação. em absoluta igualdade, de
todos os interessados, tendo como única condição de
admissibilidade o uso da mesma língua. E fizemos a proposta
politico-diplomática da criação da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa.
Agora, em Maputo, como se fosse para evitar uma solução
natural, adotou-se uma atitude temerária para o futuro da
CPLP, sob minha ótica de ex-presidente. Tenho, para com as
autoridades e povos de Angola e São Tomé e Principe, o maior
respeito e um grande afeto - sentimentos q ue pude manifestar
de maneira clara e objetiva Quando exerci a Presidência da
República. Mas é conveniente meditar nas dificuldades por
que passa Angola, com uma guerra civil ainda não
definitivamente resolvida; e com a necessidade de
reconstruir a sua economia, quando deve assistir aos que a
guerra tornou inválidos, cuidar dos órfãos e vencer os
terríveis índices de mortalidade infantil. E claro que.
nesse quadro, não será uma homenagem ao governo de Angola
atribuir-lhe as responsabilidades de estruturar uma
Comunidade com essa dimensão e esse programa de grande
presença no mundo contemporâneo. Quero esclarecer um ponto,
que me parece muito importante: o nome do embaixador José
Aparecido foi sugerido oficialmente para ocupar a Secretaria
Executiva da CPLP. Em reunião dos embaixadores do Ministério
de Negócios Estrangeiros em Lisboa, indiquei-o, com a
responsabilidade de representante do meu Pais. E, naquele
encontro, os países da CPLP consagraram a indicação de meu
antecessor em Lisboa, por reconhecerem 'o seu pioneirismo e
perseverança em favor dessa grande cruzada, como escreveu o
presidente José Sarney. Era natural Que ele fosse acolhido.
como foi, com o entusiasmo dos presentes, porque, se alguém
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tem todas as qualidades morais. politicas e intelectuais
para liderar a institucionalização cia Comunidade e conduzi-
la em sua fase inicial, esse alguém é o embaixador José
Aparecido de Oliveira.
Tenho esperança de que, na próxima reunião para a

assinatura cio ato constitutivo, os presidentes de Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau. Moçamb iq ue e São Tomé e Principe,
com seus colegas do Brasil e cie Portugal. avaliem essas
reflexões de um entusiasta sincero da causa da lusofonia,
incluindo Timor Leste. Sei que o presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Itamaraty compreenderão os meus
propósitos de contribuir nessa momentosa causa, com
serenidade, desinteresse e a experiência vivida em Brasilia
e em Portugal. Com o decisivo e declarado apoio do primeiro-
ministro Antônio Guterres. o eminente presidente Jorge
Sampaio receberá o nosso presidente. Fernando Henrique
Cardoso, e seus colegas em Lisboa. Em julho proximo, no belo
cenário dos Jerônimos, os chefes de Estado e de Governo
encontram uma obra que serve de exemplo e inspiração para se
construirem os sólidos alicerces da comunidade dos Paises de
Lingua Portuguesa."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Alberto Pinto coelho.

o
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 207a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrus, Wanderiey
Ávila, Ermano Batista e Antônio Júlio

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem ng 152/96

(encaminha 2 rojeto de Lei ng .029/96). ao Governador ao
Estado - Oficias, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição ng 28/96 -
Projetos de Lei ngs 1.030 a 1.033/96 - Requerimentos ngs
1.837 e 1.838/96 - Requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Ronaldo Vasconcelos, Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Romeu
Queiroz e Francisco Ramalho - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Jorge Hannas, Iva José, Sebastião Helvécio,
Carlos Pimenta, Wanderley Avila, Durval Angelo e Marcos
Helênio - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
224/95; aprovação - Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Fiscalização Financeira; encaminhamento á Comissão de
Administração Pública - Requerimento ng 1.530/96; aprovação
- Requerimento ng 1.555/96; discurso do Deputado Marco
Régis: arovação - Requerimento nQ 1.600/96: Requerimento da
Comissão de Direitos e Garantias Funaamentas: aprovação -
2Li Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ
695/96: requerimento do Deputado João Batista de Oliveira:
aprovação do requerimento - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 999/96; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação com as Emendas
ngs 1 a 3, 4 na forma da Subemenda ng 1, 5 e 6 - Discussão,
em lg turno, do Projeto de Lei ng 95/95: encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; rejeição;
verificação de votação; inexistência de quorum para
votação; anulação da votação; cnamada aara recomposição ao
número regimental; existência de 'quorum" para discussão -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 537/95;
apresentação da Emenda flQ 3; encerramento da discussão:
encaminriamento á Comissão de Politica Energética - 3a PARTE

(GRANDE EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: discurso co
Deoutado Gilmar Machado - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémoo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Emano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalrnar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coeino
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- António Andrade - Antônio Genaro - António Roberto -
Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro -
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
- Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - João Batista ce Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz António Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helénio -
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.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento rernstra a existência de número
r g imntal. Declaro aberta a r eunião. Sob a oroteção 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 cia reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária. procede à
leitura da ata ca reunião arte-ior. Que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Ermano Batista, 4o-Secretário. nas funções de
1Q-Secretário. lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 152/96*
Belo Horizonte, de de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, oara exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que altera a Lei rrQ 6.763. de 26 de dezembro de
1975, e dá outras providências.
A alteração da Lei flQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975. nos
termos propostos, visa, basicamente, promover necessário
ajuste na base de cálculo das taxas estaduais, o que se faz
em cumprimento à Lei Federal ng 8.383, de 30 de dezembro de
1991. que prescreveu a adoção da Unidade Fisca de
Referência - UFIR - para cobrança de tributos. O projeto
prevê ainda a prorrogação de cento e quarenta e dois
contratos administrativos celebrados pelo IMA, a fim de que
se preserve a continuidade da prestação dos serviços
técnicos daquela autarQuia, até que se realize o
recrutamento oe oessoa necessário por meio ae concurso
público.
Tratando-se de provic:ia de caráter urgente, solicito a

Vossa Excelência Que a apreciação do projeto incluso se faça
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com observância do disposto no artigo 69 da Constituição do
Estado.
Apraz-me renovar a vossa Excelência meus protestos de

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

PROJETO DE LEI No 1.029/96
Altera a Lei ng 6 763. de 26 de dezembro de 1975. e dá

outras providências.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos abaixo 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
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 desta lei.

2 - A Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio
na modalidade denominada bingo, bingo permanente, sorteio
numérico ou similar tem corno base de Cálculo 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 calendário 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 de Expediente devida pela fiscalização.
criação, permissão, mudança de horário e transferência de
linhas 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.

l Q - 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. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de
cálculo o valor da UFIR, ou outro indice que a substitua,
vigente na data do efetivo pagamento, observado oprazo
legal, e será cobrada de acordo com as Tabelas B e D desta
lei.
Art. 2 - O artigo 96 da Lei flQ 6.763. de 26 ae dezembro de
1975, fica acrescido do parágrafo único, com a seguinte
redação:
"Art. 96 - ......................
Paráyrafo único - Na hipótese do item 2 do 6 2Q do artigo

92. a Taxa ae Expediente será exigida:
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1. antes da autorização, relativamente ao p rimei ro mês

funcionamento;
2. no primeiro dia útil de cada mês, relativamente aos

demais periodos de funcionamento.
Art. 3g - As Tabelas A. C e D anexas à Lei flQ 6.763, de 26
de dezembro de 1975. passam a vigorar com a redação
constante no Anexo 1 desta lei.
Art. 4g - A Tabela 6 anexa á Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1975. fica revigorada com a redação constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 5Q - A tabela para lançamento e cobrança da Taxa
Florestal, a que se refere o artigo 207 da Lei ng 5.960. de

l Q de agosto de 1972, com a redação dada pela Lei ng 11.508,
de 27 de junho de 1994. fica substituida pela tabela
constante no Anexo II cesta e'.
Art. 6g - O artigo 12 da Lei ng 10.021. ce 6 ce dezembro de
1989, com a alteração da Lei riQ 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 0,45 (quarenta e cinco centésimos) UFIR por
animal comercializado.".
Art. 7g - Fica autorizaca a prorrogação de 142 cento e
quarenta e dois) contratos administrativos, firmados pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com base no
disposto no artigo 22 da Lei nQ 11.812, de 23 de janeiro de
1995, a partir de 11 ce junho de 1996, pelo prazo de 6
seis meses ou até que sejam providos, por concurso
público, os cargos efetivos do Quadro de Pessoal ca
Autarquia.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo se
dará com a observância dos quantitativos e dos termos
contratuais anteriores, tendo como objetivo garantir a
continuidade dos serviços prestados pelo IMA.
Art. 8 - Os recursos financeiros do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA - serão recolhidos em estabelecimento ce
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 da autarquia.
Art. 9Q - Esta lei entra em vigor na cata ae sua
publicação, exceto com relação aos subitens 1.1 a 1.5.22 do
item 1 da Tabela A. cujos efeitos se darão a partir de ig de
janeiro de 1997, ficando mantidos, até essa data, os atuais
valores para cobrança da respectiva taxa.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - As tabelas referentes aos recursos financeiros foram

publicadas na edição do Diário do Legislativo de 22/11/96.
OFICIOS

Do Sr. Carlos Meiles, Deutaac Federal, confirmando sua
participação na audiência pública que será realizada em
21/11/96. (- A Comissão de Agropecuãria.
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Dos Srs. Mauro Lopes e Vittorio Medioli, Deputados
Federais, informando que estarão atentos a qualquer matéria
que seja discutida no Congresso Nacional referente à Policia
Rodoviária Federal.
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário da Saúde
e Gestor do SUS-MG, prestando informações soDre as
providências tomadas relativamente à fixação do índice de
Valorização Hospitalar de Emergência - IVHE. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Patrus Ananias de Souza. Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, encaminhar.ao uma sintese do Programa de
Recuperação e Desenvolvimento AmDiental ca Bacia
Hidrográfica da Parnpulha.
Do Sr. Valseni José Pereira Braga. Superintendente da
INFRAERO. agradecendo o convite para a reunião de 13/11/96
da Comissão de Defesa do Consumidor. (- A Comissão de Defesa
do Consumidor.)
Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do
IMA, informando que o Projeto de Regulamento da Lei ng
11.812, de 23/1/95, está pronto e será encaminhado ao
Governador do Estado. (- Anexe-se ao Requerimento ng
1.625/96.
Do Sr. Leonardo Canabrava Turra. Chefe de Gabinete do

Secretário da Saúde, encaminhando, em atenção a requerimento
do Deputado Marcos Helênio (informações sobre o montante dos
recursos distribuídos a consorcios intermunicipais de
saúde). a relação das regiões e dos valores aolicados em
cada uma.
Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da

Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópia de documentos
referentes a termo aditivo a convénio firmado entre esse
órgão e a Secretaria da Saúde. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fina do art. 74 da Constituição
Estadual. c/c O art. 101. XV. do Regimento Interno.)
Da Sra. Maria Beatriz Morais Correa, Diretora da

Superintendência Executiva do Conselho Estadual de Educação,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Ibrahim
Jacob (inclusão da disciplina Cultura Brasileira no
curriculo de lQ e 2Q graus), cópia de parecer em que o
Conselho demonstra a existência do tema sugerido no referido
curriculo. (- Anexe-se ao Requerimento nQ 296/95.
Da Sra. Maria Helena da Silva Diniz e outras, funcionárias

do Quadro Permanente da Escola Estadual António de Carvalho,
de Bom Sucesso, solicitando o apoio da Casa a suas
reivindicações salariais e em relação á carreira. (  A
Comissão de Educação.)
Do Sr. Jésu Ignácio de Araújo, Presidente da Federação oas
Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais -
FETCEMG -, encaminhando cópia de pesquisa feita pela
Confederação Nacional do Transporte - CNT - sobre problemas
criticos nos postos fiscais estaduais. - A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Wilson da Silva Piazza, Presidente da Associação de

Garantia ao atleta Profissional do Estado de Minas Gerais -
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AGAP-MG -. agradecendo a oportunidade ce apresentar
sugestões ao Projeto de Lei ng 924/96. do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, e cumprimentando esse parlamentar pela
iniciativa da Proposição. (- A Comissão de Educação.)

TELEGRAMAS
Do Sr. José Ferraz, Conselrielro do 7ribunal ae Contas do
Estado, agradecendo convite para participar de ciclo de
debates promovido pela Casa.
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho. Presidente da
CDL-BH, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 30 anos de 4 jivação da RURALMINAS.

CARTÕES
Dos Srs. Jaime Martins, Deputado Federal, Flávio Régis

Xavier de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado,	e Silvio	Mitre. Secretário da Habitação,
agradecendo o convite para a reunião especial comemorativa
dos 30 anos da RURALMINAS.
Dos Srs. Jaime Martins, Deputado Federal, e Silvio Mitre.

Secretário da Habitação, agradecendo o convite para o Ciclo
de Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.

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

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 28/96

Altera a seção III do caDítulo : I ca Constituição ao Estado
de Minas Gerais e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Os dispositivos da Constituição do Estado a

seguir mencionados passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 96 - São ó r gãos do poder judiciário:

- o Tribunal de Justiça:
II - os Conselhos de Justiça Militar:
III - os Tribunais do Júri;
IV - os Juizes de Direito:
V - os Juizados Especiais.

Art.	98-	.....................................
III - o acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á por

antigUidade e merecimento, alternadamente, apurados na
última entrância:

Art. 99 - um Quinto dos lugares ao T ribuna l ce Justiça será
composto ao membros do Ministério Público com mais de dez
anos de carreira e de advogado ae notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva
atividade profissional, indicados pelos órgãos de
representação das respectivas classes em lista Séxtupla.
Pa r ágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribuna
formará lista tríplice e a enviará ao Governador do Estado,
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Que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus
integrantes para nomeação.
Art. 100 - ....................................

a) pelos Magistrados nomeados para o Tribunal de Justiça, a
partir da posse;

Art. 106 - ....................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no 2g do
art. 93. os Juizes de Justiça Militar, os Juizes de Direito,
os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Policia Militar e os Prefeitos Municipais, nos Crimes Comuns
e nos de responsabilidade;'.
Art. 2Q - Ficam revogados o § l Q do art. 106 e os arts. 107
e 108 da Constituição do Estado.
Art. 3g - Dê-se ao art. 109 da Constituição do Estado a

seguinte redação:
'Art. 109 - A Justiça Militar é constituida, em primeiro

grau. pelos Conselhos de Justiça, a quem compete processar e
julgar o policial mi l itar em crime militar definido em lei.
Parágrafo único - Ao Tribunal de Justiça compete decidir
sobre a perda do posto e da patente de Oficial e da
graduação de praça.
Art. 4Q - Fica acrescentado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o
seguinte artigo:
'Art .....- As atribuições e competências do Tribunal de

Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, q ue ficam extintos,
passam a ser exercidas pelo Tribunal de Justiça do Estado.

lg - Os cargos Ce Juiz de Alçada e de Juiz ao Tribunal de
Justiça Militar, com os seus atuais ocupantes. são
transformados em cargos de Desembargador, mantida a origem
de cada um, para efeito de composição do quinto
constitucional.

2g - Ficam mantidas as composições e a competência dos
Grupos de Câmaras e das Câmaras Isoladas do Tribunal de
Alçada, até que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
disponha sobre o assunto.

3g - Os atuais ocupantes de cargos do Quadro de
Servidores da Secretaria do Tribunal de Alçada e do Tribunal
de Justiça Militar são transferidos para o Tribunal de
Justiça, onde continuarão a exercer as mesmas atribuições,
até que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
disponha sobre a matéria.".
Art. 4Q - Ficam revogados os arts. 110 e 111 da

Constituição do Estado.
Art. 5 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Saia das Reuniões, de de 1996.
Durval Angelo - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Jorge

Eduardo de Oliveira - Ronaldo Vasconcel los - Antônio Roberto
- Sebastião Navarro Vieira - José Maria Barros - Marcos
Helênio - Marcelo Gonçalves - Anivaldo Coelho - Ajalmar
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Silva - Ibrahirn Jacob - Sebastião Helvécio - Anderson Adauto
- Antônio Andracie - Arnaldo Canarinho - WilsOn Trôpia -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo
Aloise - Ivo José - Bilac Pinto - Marco Régis - Dinis
Pinheiro.
Justificação: a proposta que submetemos a apreciação da

Casa objetiva unificar as instâncias recursais, mantendo-se.
contudo, as atribuições e a Competência da l instância
rrlitar e da justiça comum.
Para tanto, extingue-se o Tribunal de Alçada e o Tribunal

de Justiça Militar, passando para o Tribunal de Justiça as
competências hoje conferidas aos dois órgãos do Poder
Judiciário.
A tradição legislativa, em nosso Pais, de instituir
prerrogativa de foro para o militar tem como antecedentes
mais recentes a ditadura de Vargas e, posteriormente. o
regime militar implantado em 1964. Fruto cultivado durante
periodos de exceção, resulta ela de uma vontade legislativa
impregnada de objetivos autoritários próprios de Governos
descumpridores dos sagrados preceitos atinentes à liberdade
e ás garantias individuais. Isso talvez expliaue por que os
decretos que instituiram as leis penais militares em nosso
Pais se ocuparam em ampliar a Competência da Justiça Militar
para além cia apreciação das transgressões propriamente
militares, estabelecendo, até mesmo, a competência daquela
Justiça para o julgamento de civis, relativamente aos crimes
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não
previsto, o que foi finalmente abolido, uma vez que a
Constituição Estadual, no seu art. 111, diz expressamente:
"Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial
militar...". resultando dai a interpretação cie que àquela
Justiça não compete o julgamento cie civis, nem mesmo
relativamente aos crimes definidos na Lei de Segurança
Nacional
E de supor, portanto, que os regimes sob os quais foram
geradas as leis penais militares preferiam remeter o
julgamento dos crimes que definiram à Justiça Militar, aos
seus olhos mais confiável que uma justiça civil. E oportuno
lembrar que a Composição da Justiça Militar é eminentemente
militar.
Vivemos tempos diferentes. Uma justiça militar de
competência tão ampliada não se harmoniza com o nosso
sistema constitucional, erigido basicamente sobre postulados
de liberdades e garantias. com seu conseqüente reflexo na
esti pulação dos deveres cie cada um. A sociedade em geral vem
lutando para compor um novo sistema de defesa dos seus
valores. Isso ficou demonstrado, de forma eloquente, quando
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O
militar, assim como qualquer cidadão, deve prestar contas à
sociedade ao infringir a lei Que tutela os seus bens e
valores mais caros e, portanto, submete r -se à censura dos
seus tribunais.
A sociedade civil não mais se contenta com o privilégio que
retira da competência de seus Juizes a apreciação dos crimes
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praticados por militares que atentam contra a ordem pública
ou ferem a paz social
Isso pode ser constatado a partir do fato de que, de uns

anos para cá, têm alcançado repercussão pública casos
envolvendo militares e membros da sociedade civil. Ficou
patente o interesse público em que a punição dos
responsáveis militares se realize pela justiça comum.
Com relação à extinção do Tribunal de Alçada, é bom que se

afirme que não só o próprio Tribunal, mas entidades de peso
corno a AMB, a OAB. o Ministério Público, além dos Tribunais
de Alçada do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro
e de São Paulo. defendem-na, certos aos benéficos efeitos da
unificação dos tribunais em segunda instância.
O Tribunal de Alçada de nosso Estado, em sessão plenária
realizada em outubro (ata publicada no DJMG, em 26/10/96),
aprovou minuta de proposta de emenda á Constituição,
aproveitada parcialmente nesta proposição.
Em sua j ust ifi cação , assim se pronuncia o Tribunal:
'A extinção do Tribunal de Alçada e a transferência de suas

atribuições e competências para o Tribunal de Justiça
atendem ao interesse da justiça e a motivos de conveniência
administrativa. A unificação das competências em um só órgão
julgador dos recursos de decisões de primeira instância
constitui providência que tornará mais ágil e eficiente a
prestação jurisdicional , simplificará os procedimentos
processuais e eliminará os entraves e as dificuldades que
decorrem da existência de órgãos julgadores diversos, como
tem demonstrado a experiência do dia-a-dia.
Dispondo sobre a unificação das atuais instâncias de
recursos, a emenda, por outro lado, propiciará a
simplificação da estrutura dos serviços auxiliares da
justiça, com o que se estará evitando a concorrência de
órgãos duplos com finalidades idênticas ou semelhantes.
Esta é providência que tem como efeito asupressão de

órgãos de atuação superpoSta, desnecessários á prestação dos
serviços judiciários, além de possibilitar, tal providência,
o reexarne da composição dos quadros de pessoal respectivos e
sua unificação, de que resultará, certamente, a redução de
custos administrativos.
Uma das maiores virtudes do legislador é ser sensível á
transformação de seu tempo. Sendo medida de justiça, é
inteiramente oportuna a reforma do texto constitucional.
- 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 NQ 1.030/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Coronel Fabriciano - APAE de Coronel
Fabniciano, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excecionais de Coronel Fabriciano -
APAE de Coronel Fabriciano, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.
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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.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos cos
Excepcionais de Coronel Fabriciano - APÃE ce Coronel
Fabriciano é sociecacie civil, filantrópica. cie caráter
cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos,
de duração indeterminada, que tem por objetivos promover a
assistência social, educação, habitação e lazer para o
excepcional, visando ao seu bem-estar e à sua integração
social: e pleitear junto aos pocieres públicos competentes, a
instituição cie medidas normativas e administrativas a fim de
atender os seus interesses.
Pelos motivos aduzidos, evidencia-se o caráter de utilidade
pública da entidade, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa e, em vista das altas finalidades a que
se propõe esse projeto, espera-se a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.031/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE cie Monte Alegre cie Minas, com sede
no Municipio ce Monte Alegre de Minas.
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 - APAE de Monte Alegre de
Minas, com sede no Municipio de Monte Alegre de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Excepcionais
- APAE de Monte Alegre cie Minas é uma sociedade Civil ce
carater assistencial, sem fins lucrativos, de duração
ilimitada, que tem por objetivos: prestar assistência social
ao excepcional, oferecendo-lhe educação, habitação e lazer.
visando a seu bem-estar e sua integração social: desenvolver
• cultura especializada e o treinamento de pessoal destinado
• trabalhar no campo da educação para o excepcional
pleitear junto aos poderes públicos competentes medidas
normativas e administrativas voltadas para os interesses co
excepcional
Pelo exposto, evidencia-se o caráter de utilidade pública
da entidade, objetivamente demonstrado pela documentação
anexa. Diante cias altas finalidades que se propõe este
Projeto de lei, espero sua aprovação pelos 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
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1. do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI NQ 1.032/96

Autoriza a Policia Militar do Estado de Minas Gerais a
celebrar convênio com Prefeituras Municipais e outros órgãos
públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica autorizada a Policia Militar do Estado de
Minas Gerais a promover convénio com as Prefeituras
Municipais ou outros órgãos públicos, para cessão de prédio
ou construção de edificio, visando ao funcionamento de
serviços policiais.
Parágrafo único - Em casos especiais, poderá o convénio

menc cnado neste artigo ter por objeto casas residenciais ou
loca para abrigo de membros de destacamento policial ou
outras unidades existentes no muncipio.
Art. 2Q - Fica vedada qualquer providência semelhante à
mencionada no artigo anterior, realizada por autoridade
municipal, diretamente com integrante de destacamento
policial ou outra unidade da Policia Militar do município.
Art. 3g - Serão considerados infrações e punidos com
suspensão de 3 (três) dias e transferência de localidade, os
atos praticados por qualquer nembro integrante de
destacamento policial ou unidade da Policia Militar, que
infrinja a regra contida no artigo anterior.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1996.
José Bonifácio
Justificação: A disciplina da Policia Militar é da maior
significação para a eficiente atividade dos milicianos que
integram seus quadros.
Geralmente, as ligações de policiais militares destacados
no interior com autoridades locais prejudicam o desempenho
desses policiais, pois não se sentem isentos para assumir
atitudes contrárias aos benfeitores, no exercício de cargos
públicos.
Compreende-se que a colaboração das Prefeituras deve se
concretizar mediante uma série de providências usualmente
desenvolvidas. Tudo, porém, há de ser feito por meio de
convênio, ajuste ou até entendimento verbal entre o Chefe do
Executivo local e o Comando da Policia Militar, ou por
alguém que esse delegar para agir em seu nome.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.033/96
Autoriza o Estado de Minas Gerais a reconhecer a jurisdição

da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
.4 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Estado oe Minas Gerais autorizado a
reconhecer sobre o seu território a jurisdição ca Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
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Parágrafo único O reconhecimento ce Que trata o 'capuY
ceste artigo visa a assegurar a garantia e a proteção dos
direitos humanos, quando o Estado e suas instituições se
mostrarem falhas ou omissas.
Art. 2g - A competência jurisdicional da Corte
Interamericana de Direitos Humanos é aquela definida no art.
62 da Conven ção Americana de Direitos Humanos.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1996.
João Batista de Oliveira
Justificação: Reconhecendo a jurisdição tia Corte
Interamericana de Direitos Humanos no Estado. Minas Gerais
estará, sem dúvida. assegurando aos seus cidadãos um novo
instrumento de proteção e garantia dos direitos humanos.
Essa corte internacional - regulamentada pelo art. 62 da
Convenção Americana de Direitos Humanos tia qual o Brasil é
signatário - atua quando as instâncias locais responsáveis
pela observação dos direitos humanos se mostram falhas ou
omissas.
O reconhecimento, por Minas, da jurisdição da Corte
Interamericana, é coerente com nosso universo
constitucional. A Carta Magna da República de 1988 consagra
a dignidade humana como valor fundamental do estado
democrático de direito. Assegura, também, no capitulo dos
direitos e garantias fundamentais, que 'ninguém será
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante".
A Constituição do Estado, no seu art. 4. reconhece Os

principios consagrados no texto federal, assegurando aos
cidadãos, no seu território, os direitos e as garantias
fundamentais que a Constituição da República prescreve.
Assim, não há por Que recusar, em território mineiro, a
competência jurisdicional da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Reconhecendo-a, Minas Gerais estará, mais

2 uma vez, consoante com suas mais elevadas tradições, dizendo
não a tudo o que possa significar desrespeito aos direitos
inalienáveis e á dignidade da pessoa humana.
Conto, portanto, com o apoio desta nobre Casa para
aprovação desta proposição de real importância para os
cidadãos do nosso Estaco.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e ae

Direitos e Garantias Fundamentais para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.837/96, do De putaao Macos Helénio, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto cc congratulações com a nova
diretoria co Sindicato cos Servidores da Policia Civil de
Minas Gerais - SINOPOL. (- A Comissão de Defesa Social
No 1.838/96, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que nác
seja regulamentaca a Lei ng 12.265, de 24/7/96. - A
Comissão ce Meio Ambiente.
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- Ë também encaminhado á Mesa requerimento da Comissão de
Fiscalização Financeira.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Ronaldo Vasconcelios. Marcelo Gonçalves. Marco Rêgis, Romeu
Queiroz e Francisco Ramalho.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, venho a esta tribuna prestar uma homenagem
ao nosso colega Deoutado Alberto Pinto Coelho pela brilhante
exposição que fez a respeito da privatização da Vale do Rio
Doce.
Entendemos que privatizar, com segurança e com acerto,

determinadas estatais não causará prejuízo ao património do
povo brasileiro. No entanto, a vale do Rio Doce tem
características especiais, pois ela é uma companhia que
nasceu em Minas Gerais, fruto da inteligência dO POVO
brasileiro, do seu trabalho, da sua garra, constituindo-se,
sem dúvida nenhuma, na maior companhia mineradora do mundo.
E uma companhia que dá lucro, que não traz nenhum prejuízo
ao Pais. Pelo contrário, traz dividendos para o Pais, além
de ter um amplo trabalho de ação social
Pergunto: como é que Minas Gerais, onde nasceu o grande

espirito nativista do passado, que encheu de glória suas
tradições, pode, neste momento tão grave, se Omitir de suas
responsabilidades frente a um grande e terrível prejuízo que
pode representar não só para nós, mas, também, para as
gerações futuras. a entrega da vale co Rio Doce a mãos
estranhas aos verdadeiros interesses dos brasileiros"
Pergunto: "Como ficará a nossa geração diante das gerações

futuras, se faltarmos com a consciência cívica em defesa do
nosso património?"
Eu me remonto a ger ações passadas, quando tantas pessoas,

tantos vultos ilustres lutaram para defender aquilo que
recebemos. Bem longe, nos lembramos do grito de angústia do
Padre António Vieira diante do Deus de sua fé, pedindo
socorro para expulsar os invasores, porque de tanto amar
esta terra ele a adotou como sua.

E os Inconfidentes, cuja saga brilhante tanto honra Minas
Gerais, com tanto sofrimento e tanta dor causados pelo
cárcere e pelo degredo? E a morte ce Tiradentes. que -
segundo as palavras do seu confessor. Frei Raimundo de
Penaforte - tinha uma alma que causava espanto á própria
natureza? O seu sacrifício não vale nada? Ele lutou pelas
mesmas razões que somos obrigados a lutar hoje, ou seja, a
defesa do subsolo brasileiro.
E Bárbara Heliodora. que representa a grande figura da

mulher brasileira em defesa da Pátria que ela tanto amou? O
seu patriotismo lhe causou muito sofrimento, fazendo com que
ela tivesse uma velhice enlouquecida, andando trôpega pelas
ruas coloniais da velha São João dei-Rei.
E Pedro II, esse presente de Deus para os brasileiros, que

levou para seu exílio um torrão da terra brasileira, para



433 fN
que sua cabeça descansasse no sono da eternidade sob aquela
terra que ele tanto amou?
Podemos desprezar essas lições da história? Portanto, cabe

a nós representantes do povo mineiro nesta Casa fazer com
Que o espirito ce Minas seja cada vez mais vivo e mais
eficiente na defesa do nosso patrimônio. Podemos nos omitir
nesta hora?
Gostaria de fazer uma ligeira observação. Vamos privatizar

a Vale. Quanto vale a Vale? Esta é a grande pergunta. Quanto
vale a Vale? Ninguém sabe, ninguém diz. Será que ela vale
apenas uS$12.000.000.000,00? Ou será que ela vale
US$L000.000.000.000.00? Quem sabe?

Urna outra questão é fundamental: nas mãos de Quem ficará a
vale do Rio Doce? erà que os novos donos terão a
consciência de defende s interesses dos
A questão da Vale e bem diferente, porque está ligada á

alma da terra, ao subsolo rico e generoso da terra
brasileira. Uma comparação: recentemente, os jornais
publicaram uma pes quisa mostrando o valor de avaliações de
algumas grandes companhias internacionais. A marca Coca-Cola
vale, na análise feita. US$100.000.000.000.00. Cem bilhões
de dólares. Esse produto precisa de água, açúcar, essências
misturadas. Será que, para a Coca-Cola, cue vale
US$100.000.000.000.00, precisamos de oito companhias como a
Vale do Rio Doce para chegarmos a US$100.000.000.000,00 nos
pr eços estipulados ai para a Vale? Será que a Vale só vale
US$12.000.000.000,00?
Creio que é um momento grave. Vivemos um momento solene.

dificil, mas nós, mineiros, principalmente nós mineiros, não
pocemos faltar ao Brasil nesta hora. Temos que lutar com
todas as nossas forças e energias para impedir esse negócio
terrível contra os sagrados interesses ao povo brasileiro.
O povo brasileiro é generoso e Dom. A terra é rica.

Devemos respeito a esse povo. O nosso amor à terra sagrada
do Pais não nos permitirá concordar com a negociata que
contraria frontalmente o mais sagrado interesse do povo

2 brasileiro. Que é o seu património. Esse património não
pertence ao Governo atual; pertence ao povo brasileiro e
para resguardo da Sua própria integridade moral o Sr.
Presidente da República está no dever ce consultar esse
povo, através de um plebiscito, se ele quer, ou não, vender
a Vaie do Rio Doce. E o mínimo que ele terá que fazer para
respeitar o voto de confiança que nele depositamos nas urnas
passadas. Isso, meus amigos, traz-me à consideração os
maleficios do sistema presidencialista, onde um só homem,

o numa atitude solitária, toma decisões terriveis. sem dar
satisfação a quem quer que seja. Isso faz com que o sistema
presidencialista passe a ser um arremedo de democracia.
porque votamos livremente. democraticamente. numa eleição
oara eleger os pequenos ditadores ou pequenos imperadores no
seio da República, o que é um contra-senso.
Com respeito ao povo brasileiro, com o sagrado amor à

nossa terra, vamos lutar, vamos criar a Carta de Minas,
levada ao Presidente da República, ao Vice-Presidente, aos
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Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e,
sobretudo, ao Clube Militar onde já existe um movimento
sagrado contra a venda da Vale do Rio Doce.
Creio que cabe a todos nós, tomados da consciência do

grave momento, lutar, com nossas forças e como
representantes do povo mineiro lutar, mais ao que nunca,
para defender o valor da vale, que não é de
LlS$12.000.000.000,00. mas de mais de
US$1 .000.000.000.000.00.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Antes de mais nada,

gostaria ae fazer um registro pelo belíssimo e profundo
discurso de V. Exa. . oue, no meu entender, é um grito de
liberdade para convocar os representantes do povo em Minas
Gerais a não se omitir diante desse crime que poderíamos
chamar de lesa-pátria.
Vender a Vale, hoje - como V. Exa. bem registrou -, é uma

traição aos ideários de liberdade, de independência, de
autonomia e de autodeterminação do nosso Pais.
Então, gostaríamos de deixar bem claro que não causa

surpresa essa intervenção de V. Exa. . porque sabemos do seu
profundo conhecimento, respeito e da defesa que faz dos
interesses da nossa Pátria.
Queremos nos aliar, lembrando que, amanhã, esta Casa

estará recebendo personalidades de todo o Brasil, que aqui
vão se reunir para reforçar esse grito de defesa da Vale do
Rio Doce, que é um grito de defesa do Brasil.
Parabéns! Pode contar com a nossa bancada, com o nosso

apoio, pois também estamos nessa luta, nessa mesma certeza
de que o movimento contra a privatização da Vale. Que coloca
a nu esses ditadores de plantão, vai mexer, real e
profundamente, com a alma do nosso povo, especialmente com a
alma do povo mineiro.
O Deputado Jorge Hannas - Muito obrigado pelo seu aparte.

Agradeço as suas palavras encorajadoras.
Mas, reporto-me ao meu tempo de estudante, no Rio de

Janeiro, quando participávamos de passeatas em defesa do
petróleo. Lembrávamos sempre da figura de Monteiro Lobato,
prestando uma homenagem também a Getúlio Vargas, que lutou
bravamente pelo petróleo brasileiro.

E, hoje, para nossa felicidade, já estamos nos aproximando
da meta de 1 milhão de barris-dia, produzidos pela
PETROBRAS, como um exemplo para o mundo do petróleo retirado
de águas profundas do oceano.
Na ocasião, o geólogo americano que aqui compareceu para

dar um laudo sobre a existência Ou não de petróleo em
território brasileiro disse, exatamente, o seguinte: a
conformação geológica do território brasileiro não comporta
a existência de petróleo. O desmentido está ai.
Vejam como há um jogo terrível de interesses. Precisamos

colocar nas nossas cabeças: não existe amizade entre as
nações. O que há é um jogo de interesses.
Lembro-me, tamoém, da grande defesa de Arthur Bernardes,

um dos maiores patriotas que esse Brasil já teve. Quando, no
pos-guerra imediato, apresentaram um convênio, sub-
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repticiamente, para ser analsado, que representava a
internacionalização da Amazônia; este não se realizou por
causa do grito que o então De putado Arthur Bernardes, na
época, deu na Câmara dos Deputados.
Hoje, existe uma coletânea dos seus discursos feita pela

Imprensa Ofica l . Em um deles, ele disse exatamente o que
havia dito um Presidente aos Estados Unidos. Ele citou,
inclusive, essa frase do Presidente dos Estados Unidos, que
diz: "O pais que dá concessões em seu território começa a
perder a sua soberania. E por isso que os Estados Unidos da
América do Norte não permitem concessões em seu subsolo.
São oalavras ao Presidente dos Estados Uridos e são
pedagogicas para nós. Precisamos aprender essa lição. Ela é
muito importante.
Há pouco tempo faleceu Andrada Serpa, um dos grandes

defensores do solo brasileiro. E. felizmente, ainda vivo
entre nós está Aureliano Chaves, homem de dignidade. homem
de postura correta, um pat r iota autêntico, que defende, com
toda a garra, a manutenção da Vale do Rio Doce como
património co povo brasileiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado ivo José - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, gostariamos de dar seqüência a esta
discussão, que está na Qauta nacional e com relação a Qual
não nos podemos omitir. A época da privatização da USIMINAS,
todos os partidos desta Casa se posicionaram contrariamente
à venda da empresa, e, agora, as conseqüências estão ai. Não
houve dinheiro nenhum para investimento na área social, como
apregoavam as propagandas do BNDES. Como se não bastasse. a
-sma medida está sendo levada a um setor estratégico
-ortarte, que simboliza a soberania nacional e tem como

maior representante a Com panhia Vale do Rio Doce. Não
podemos mais concordar com o crescimento do desemprego às
custas de decisões de gabinetes, às custas de decisões que
não envolvem a sociedade.
A estratégia do Governo Federal para privatizar estatais

rentáveis deixa, a cada momento, mais perplexa a sociedade
brasileira. A sanha privatista do BNDES, se não for contida
pelos movimentos sociais organizados, pode colocar em risco
a segurança nacional ao expor planos estratégicos de nossas
empresas ao mercado internacional.

O Que assistimos no processo irresponsável de privatização
da Companhia Vale do Rio Doce é um verdadeiro crime contra o
patrimônio público nacional, O Governo, ao sentir a forte
resistência à entrega de mais essa estatal, aaota métodos
poucos convencionais, expondo ás empresas concorrentes e ao
mercado o banco de dados com as informações estratégicas da
Companhia Vale do Rio Doce. Informações q ue foram acumuladas
aurante anos de experiência, de erros e acertos. e vutosos
investimentos pCjtlicos.
Quanto a essa operação, não houve concordância da cireção

da empresa, apenas a iniciativa de um isolado grupo de bem
remunerados burocratas do BNDES, que se julgam proprietários
do patrimônio públiCO brasileiro, sob o comando fisiológico



436

de um Presidente da República que só pensa em sua reeleição.
NOSSO partido, inclusive, através do Deputado Luiz

Gushiken, do PT de São Paulo, impetrou ação cautelar que dá
à Vale exclusividade para decidir o que pode ou não ser
divulgado pelo BNDES. Chegamos ao cúmulo de recorrer à
justiça para impedir que o Governo forneça informações
confidenciais sobre uma empresa sob sua administração e
responsabilidade. São tantos os desmandos que, mesmo não
sendo a Vale privatizada. o Governo já teria conseguido
colocar nas mãos de empresas multinacionais todo o plano
estratégico dessa Companhia, além de abrir mais uma vez o
mapa das potencialidades de nosso subsolo.

A disponibilização de informações, num mercado
globalizado, é a arma que o mercado internacional
necessitava para investir com segurança em nosso Pais e, em
pouco tempo, conseguir, quem sabe, a falência de nossas
estatais. Nem mesmo as empresas privadas, em ações de
concordata ou falência, adotam este método para colocar á
venda seus ativos. Mais uma vez, o Presidente da República
renega o seu passado ao se voltar contra a Nação e os
brasileiros. A máxima de que "o fim justifica os meios",
como bem deveria saber o professor de Sociologia, conduziu a
história a desmandos cujas marcas ainda não conseguimos
apagar.
Não se trata também, como no caso de outras estatais

privatizadas, como USIMINAS, ACESITA, AÇOMINAS, CSN, entre
outras, de avaliar o preço da vale do Rio Doce, com a
justificativa medíocre de que o Governo deva priorizar
investimentos nas áreas sociais. Até hoje, nenhum centavo
das privatizaçõeS, se houve algum, foi destinado à área
social. Nenhuma escola, nenhum hospital. nenhum abrigo,
nenhuma estrada foi construida com recursos resultantes de
privatizações do Governo.
A Vale do Rio Doce, além de lucrativa, domina alta

tecnologia e está associada a várias outras empresas, todas
rentáveis, é agente de estimulo ao desenvolvimento, tem
posse e domínio de dezenas de minas que exploram vários
tipos de metais e tem lucro estimado de mais de
US$1.000.000.000,00 por ano.
Opera em 9 Estados através de 14 grandes empresas e 28

outras coligadas. E a maior empresa de minério de ferro do
mundo, com nada menos do que 23% do mercado, e comporta
reservas da ordem de 41.000.000.000t. E a empresa brasileira
com mais conveniadas fora do Pais, operando em parceria com
franceses, japoneses. italianos, espanh6is, sul-africanos,
argentinos e coreanos.
Maior produtora de ouro da América Latina na região de

Carajás, cujo projeto envolve nada menos do que 3 milhões de
brasileiros, número equivalente a 2 vezes a população da
Capital mineira. Atualmente, comercializa seus produtos em
mais de 30 países, em 4 continentes, além de operar também
no transporte fer'roviário, através da estraoa de ferro
Carajás e Vitõria-Minas; no transporte portuário, por Praia
Mole, no Espirito Santo. Itaqui, no Maranhão, e Terminai
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Marítimo, em Sergipe; no transporte marítimo transoceânico,
com 50 navios graneleiros da Docenava, que levam 30.000.000t
de produto por ano.
Recentemente, a Vale descobriu uma nova jazida Que pode

chegar a 1.000t ce ouro, em Igarapé-Baia. também no Estado
do Pará, em Carajás.
Esse é um resumido perfil da estatal brasileira que o

Governo quer entregar a um grupo de empresas multinacionais
para que arranquem de nosso subsolo as riquezas naturais.
tal qual os portugueses e espanhóis em séculos passados.
deixando para nós brasileiros o convívio com a degradação de
nossas matas e a miséria de nosso povo.
A tal prepotência e autoritarismo nunca se assistiu em

nossa história, a penas sob o jugo dos reis portugueses, que
espoliaram as nossas fontes naturais e responoeram com
violência à revolta de nossos mártires.
Não se pode admitir que. em nome de uma ideologia Ou da

perpetuação ce um plano económico, o Governo venha a
subjugar interesses da Nação, fechando as portas ao clamor
de uma sociedade cujos representantes são do quilate de
entidades como a CNBB, a OAB, a CUT, ou de sindicatos e
partidos políticos, ou são personalidades como Barbosa Lima
Sobrinho, Dom Luciano de Almeida. Aureliano Chaves. Vitor
Buaiz e tantos Outros, além de inúmeros trabalhadores que
lutam no anonimato para garantir o desenvolvimento deste
Pais em que acreditam, que escolheram como sua terra e que
querem transformar numa grande Nação.
Em outras épocas ao cátedra, o próprio Presidente da

República, em suas aulas de Sociologia ou ce Política.
conceituava atos dessa estirpe ao pensamento totalitário,
cujas idéias propagaram o fascismo italiano e o nazismo
alemão.
Estamos vivendo um momento de transformação, em oue se

procura a civilidade através ao r espeito ao cidadão, ás leis
e á vontade popular. Estamos diante de um movimento
organizado por meio do qual a sociedade civil clama por
patriotismo do Governo, clama pela consciência nacional,
implora Dela manutenção da soberania nacional e da
preservação de nossas riquezas, para que elas sejam
exploradas não com intuito de enriquecer alguns, mas para
que sejam divididas para o desenvolvimento do povo deste
Pais.
O valor cia Companhia Vale do Rio Doce é tão grande quanto

a ex periência acumulada nas últimas décadas. E maior q ue o
investimento feito durante todos esses anos. Corresponde a
inúmeras cidades onde a empresa opera, ajudando a
desenvolvê-las e a cultivar a esperança de suas comunidades.

E hora de responder a esses aesmanaos. E hora de resgatar
a vontade popular através de leis c'aacãs, que nos protejam
contra os governantes que elegemos e que se voltam contra a
sociedade.
Temos que ter a coragem agora de nos contrapor à sanha

privatizante do BNDES, para Que depois não tenhamos que
administrar a falência provocada por atos deliberados.
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deixando o rastro da ineficiência.
Não podemos assistir, impassíveis, ao repasse oficial de

nossas jazidas ao controle de grandes conglomerados
multinacionais, que passarão a explorá-las de forma
selvagem, utilizando, outra vez, o trabalho de nosso povo e
a experiência ae inúmeros técnicos formados com recursos
Públicos.
Não podemos permitir que, descaradamente, um grupo de

tecnocratas, cuja conduta passa a quilômetros de distância
da ética, administre o patrimônio público nacional como se
fosse sua propriedade exclusiva, aesconriecendo a grita da
sociedade, dos Poderes Legislativo e Juaiciário. só porque
os recursos oriundos dessa transação são indispensáveis para
o êxito de um propósito individualista do Presidente da
República.
A sociedade brasileira não pode e não vai pagar a conta da

reeleição.
Este grito de alerta será ouvido além das fronteiras de

nosso Pais. E Minas revoltosa de novo, apesar da omissão de
seus Governos. Minas que não se conforma com a injustiça,
que aprendeu com seus lideres a cultivar ideais e lutar pela
democracia. E Minas Que reclama o direito de nossos cidadãos
de exercerem o seu direito natural de serem brasileiros e
decidirem livremente o destino de nosso Pais e de nossas
riquezas naturais. O Governo passa, mas o Brasil continua, e
o queremos grande, desenvolvido, sem miséria, sem violência,
com justiça social e paz.
Diante dessa violência contra o patrimônio nacional, cabe

a nós deflagrar de novo um movimento de insurreição, pois
está em risco a Nação e, portanto, a liberdade de todo o
povo brasileiro. Muito obrigado.
Gostaria de. neste final do nosso tempo, reafirmar que,

amanhã, mais uma etapa na arrancada desse movimento estará
acontecendo em Belo Horizonte: às 17 horas, na Casa do
Jornalista, ocorrerá uma coletiva com as lideranças. Para O
evento, estarão chegando o Senador José Eduardo Dutra, a
Senadora Júnia Marise e o Brigadeiro Ivan Frota. Estarão
presentes, também, as lideranças sindicais, as lideranças da
Igreja, como Dom Luciano Mendes, Dom Mário Gurgel e Dom
Lêlis Lara. Bispo de Itabira. Enfim, estarão presentes todas
aquelas pessoas que estão envolvidas nesse movimento, nessa
luta para assegurar não só que não se privatize a Vale ao
Rio Doce, mas também que a maioria do povo brasileiro seja
ouvida neste momento tão importante de decisão. Sendo assim,
encerram-se as atividades amanhã, ás 19h30mim, no Teatro da
Assembléia, com um grande ato em que se aglutinarão todas as
forças em torno desse objetivo. Temos a certeza de que, se
todos estivermos unidos, imbuidos desse objetivo,
conseguiremos a vitória.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião
Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presiaente. Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, estamos ocupando a tribuna nesta
tarde de hoje para também, como Lider do PPB, trazer a
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posição do nosso partido com relação a privatização ca
Companhia Vale do Rio Doce. NOSSO partido tem procurado
estudar esse assunto tão importante e relevante não só para
Minas, mas também para o Pais, com a profundidade que ele
merece

Dessa forma, na medida em que a nossa Casa cria uma frente
parlamentar contra a privatização da Cia. Vale do Rio Doce,
nós também vimos aou externar a nossa posição contrária a
essa privatização. Todos sabemos que, desde a origem da Cia.
Vale do Rio Doce, conhecendo o potencial mineral do nosso
Estado, a vida dessa companhia tem sido marcada por uma
influência muito intensa de autoridades externas ao nosso
Pais e de interesses comerciais que violentam a
independência das Minas Gerais. Se, por um lado, o inicio da
nossa Vale do Rio Doce tem a marca ca tradição dos mineiros
na defesa não apenas do ideal libertário do Pais, mas também
da garantia da distribuição da nossa riqueza nacional, neste
momento o que mais nos preocupa é, exatamente, a colocação
da Cia. Vale do Rio Doce como uma empresa sem interesse
especifico na estratégia nacional. Nós, que conhecemos a
origem e a história da Vale do Rio Doce e a ingerência,
especialmente dos ingleses, na tentativa de dominar O
potencial mineral do nosso Estado, desde a Itabira Iron e
outras especulações que foram feitas na própria história de
Minas Gerais, poderíamos invocar um filósofo inglês,
especialista na grande matemática, que, em um momento muito
feliz, nos ensinou: "Quem não pode expressar por um número
algum dado do conhecimento, nada sabe arespeito do
assunto". Ë o que hoje nos ocorre com relação à Cia. vaie do
Rio Doce. O seu potencial, o sentido material co próprio
significado da sua grandiosidade para o Pais e para o nosso
Estado não pode hoje ser, definitivamente, avaliada por um
número que significa o patrimônio da Vale do Rio Doce.
Portanto, vamos externar, neste momento, não apenas a nossa
solidariedade a esse movimento que, mais uma vez, nasce
aqui, nas Minas Gerais, com figuras importantes não apenas
do mundo politico, mas também do mundo Sindical e
empresarial, e dizer que aqui cesta tribuna teremos.
certamente, mais um ponto importante para apresentar na
defesa dos interesses do nosso Estado e do nosso Pais, Muito
obrigado. Sr. Presidente.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, profissionais da imprensa aqui presentes,
senhores do auditório, em primeiro lugar, queremos fazer
coro aos vários pronunciamentos feitos sobre essa novela de
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Inicialmente,
parabenizamos o Demutado Jorge Hannas pelo brilhante
pronunciamento. Sentimos que o Deputaco falou movido pela
emoção e por profundo sentimento de patriotismo ao colocar-
se frontalmente contra essa tentativa de abocanhar do povo
brasileiro um de seus principais patrimónios.



440

Em nosso nome e em nome do PL, também nos colocamos a
favor dos companheiros, não só do Deputado Jorge Hanrias como
dos Deputados Ivo José e Sebastião Helvécio, que falaram,
acredito, em nome da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

O triste dessa história é que sentimos que essa companhia,
com unidades instaladas em grande parte no nosso Estado,
está servindo de produto de barganha para o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Hoje mesmo, a imprensa nacional
coloca a Vale do Rio Doce como uma das condições para ter ou
não ter, para passar ou não passar a medida de reeleição do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E como fica a
população brasileira nessa história toda? Acreditamos que o
mais democrático, o mais sensato seria fazer um plebiscito
junto ao povo brasileiro e junto aos Estados onde a Vale do
Rio Doce tem a sua atuação. Se for levada adiante essa
pretensão, ca forma como está sendo colocada, não tenho
dúvida alguma de que irá acontecer neste Pais um dos maiores
movimentos populares dos últimos anos. O ensaio veio com a
privatização de outras companhias de menor porte e de menor
interesse, mas a Vaie do Rio Doce, hoje, é unanimidade
nacional
Parabéns. Srs. Deputados; esta Casa não poderia deixar de

encetar um movimento dessa natureza, dessa grandiosidade e,
principalmente, por Deputados que conhecem o problema e que
têm o seu compromisso com o povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa de Montes

Claros, nessas últimas duas semanas, tem levantado uma
questão que nos leva a refletir. Das comissões parlamentares
de inquérito que foram feitas aqui nesta Casa, algumas foram
criadas para apurar fatos no Norte de Minas: a prostituição
infantil, o trabalho escravo e a mãfia do carvão. Com
relação à prostituição infantil e ao trabalho escravo, a
imprensa norte-mineira tem questionado a validade dessas
comissões parlamentares e, principalmente, o resultado final
dos relatórios do trabalho dos Deputados. Passo a expor o
pensamento da imprensa montes-clarense. a defender esse
pensamento, chamar a atenção dos Deputados e questionar.
desta Casa, os critérios para a formação ou não de uma
comissão parlamentar de inquérito. Formou-se a comissão para
apurar a prostituição infantil no Norte de Minas; fez-se um
verdadeiro rebuliço. A imprensa nacional divulgou, os fatos
por meio da Rede Globo, da Manchete, e da Bandeirantes, bem
como por meio dos jornais escritos ce todo o Pais. Ficou
parecendo que Montes Claros é a capital nacional da
prostituição infantil. Hoje questiona-se quais as medidas a
serem tomadas pelo Estado de Minas Gerais e pela União para
evitar esse grave problema que assola a socieoade norte-
mineira. E a imprensa de Montes Claros divulga que as coisas
continuam exatamente como começaram. Não foi tomada nenhuma
providência, nenhuma modificação se verficou. Hoje, notamos
que a cidade de Montes Claros chama a atenção novamente:
primeiramente pela inoperáncia da comissão parlamentar de
inquérito formada por esta Casa e. depois, pelo acanhamento
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Estamos observando crianças de 12 a 13 anos de idade,
mocinhas que não entraram nem na puberdade, trocando seu
corpo por um par de ténis, por uma calça "jeans", por um
prato de comida.
Temos o nosso relatório. Tomamos a lDerdade de divulgá-lo

e enviá-lo a todas as Assembléias Legislativas deste Pais e
á OAB. Tomamos a iniciativa de cobrar as medidas propostas
pelo relatório da comissão parlamentar de inquérito.
A OAB fará uma reunião importante em Montes Claros, no dia

13 de dezembro, para discutir o tema da prostituição
infantil em Montes Claros, o trabal rio ca Assembléia
Legislativa e, principalmente, as medicas tomacas e as suas
conseqüências para minimizar esse problema.

Isso nos leva a refletir. Sr. Presidente, porque volta e
meia estamos sendo procurados para assinar documentos
pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito.
A outra comissão parlamentar de inquérito questionada pela
imprensa montes-clarense refere-se ao trabalho escravo, ao
trabalho das crianças, dos adolescentes nas carvoarias do
Norte de Minas Gerais. Tudo Continua da mesma forma.
O Ministério do Trabalho, a partir de então, tem

intensificado a fiscalização no Norte ce Minas. Parece-me
que essas fiscalizações são agendadas, porque, quando cnega
um médico do trabalho ou um fiscal, não se encontra ninguém
nem irregularidades nas carvoarias. E nós sabemos que a
situação continua do mesmo jeito. Isso nos leva a
raciocinar; terei muitas dúvidas em colocar a minha
assinatura num pedido ce comissão parlamentar de inquérito
feito aqui, nesta Casa. porque estamos fazendo papel de
trouxa, de bobo. Estamos passando a impressão de querer
trabalhar, apenas para a grande imprensa porque, na verdade,
nenhuma atitude ou providência tem sido tomada, nada de
prático tem sido feito.
Gostaria de fazer esse aiert.. a Presidência, para que ela

tenha melhores critérios e possa fazer estudo antecipado do
que pode ser feito, de quais são as nossas competências, até
onde podemos ir, até onde podemos influir, independentemente
de quais sejam os resultados co relatório de qualquer
comissão parlamentar de inquérito.
o exemplo está lá em Montes Claros: as crianças estão nos

postos de gasolina, nas rodovias, nas ruas, vendendo seus
corpos e nós estamos aqui, hoje, sem saber com que cara
enfrentamos a sociedade montes-clarense. pois, apesar do
trabalho que foi feito e divulgado, nenhuma providência foi
tomada pela ssemolóia Legislativa CO Estado ce Minas
Gerais. Muito oprigaco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Wanderley
Ávila,
O Deputado Wanderley Ávila - Saudamos o Presidente em

exercicio desta Casa, agradecendo os elogios a nossa pessoa.
Senhores componentes da Mesa. Srs. De putados e Sras.
Dep utadas, realizadas num ambiente cc ajuste administrativo-
financeiro do poder público, exigido pelo Plano Real, as

11
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el e i ções municipais deste ano transformaram os Governadores
na geração do sacrifício", como definiu apropriadamente, em
Belo Horizonte, o Governador do Rio de Janeiro. Marcelo
Alencar.
Nessa geração do sacrifício" se inclui o Governador de

Minas, Eduardo Azeredo, que, embora tenha levado o PSDB à
vitória em 209 municipios, não conseguiu fazer o Prefeito de
Belo Horizonte, a exemplo do que aconteceu com os
Governadores tucanos do Rio e de São Paulo.
O resultado na Capital, em verdade, deve ser avaliado

dentro de um contexto mais amplo, de inúmeras variáveis.
Para se estabelecer uma análise desapaixonada, é preciso
levar em conta, nos resultados das urnas, os aspectos
políticos e econômicos, principalmente os que se referem aos
ajustes requeridos pelo Plano Real. Esses ajustes, que
exigem coragem e determinação aos governantes, ao lado das
reformas que tramitam no Congresso Nacional, são
instrumentos funoamentais para o aprimoramento democrático.
Não se pode ter regimes estáveis em ambiente inflacionário,
e hoje temos a inflação sob controle, uma moeda estável e
uma elevação do poder aquisitivo da população.

NO campo político, os Governadores tiveram que enfrentar
os atuais Prefeitos de Capitais que, em coligações com
forças políticas muitas vezes inteiramente contrárias às
reformas, se transformaram em arautos das insatisfações
momentâneas das populações dos grandes centros brasileiros.
No campo econômico, os eleitores dos grandes centros

julgaram o Governo sob o prisma das dificuldades do momento,
embora os índices de aprovação do Plano Real, do Presidente
Fernando Henrique e do Governador Eduardo Azeredo superem os
75% da opinião pública.
Torna-se importante lembrar que tanto o Presidente

Fernando Henrique como o Governador Eduardo Azeredo
administram sem demagogia, conscientes da necessidade de uma
redução do tamanho do Estado, da diminuição da presença
estatal na sociedade e da impossibilidade de o poder público
proporcionar aumentos salariais para o funcionalismo.

Importante, após a realização das eleições municipais, é
fazer uma análise global do resultado político de cada
partido. Em Minas, o P508 foi o partido que mais cresceu.
Com apenas 60 Prefeituras conquistadas nas eleições ae 92.
ele agora passa a controlar 209 municipios, sem contar
centenas de Outros onde saiu vitorioso, em coligação, ou
através de apoio. Soma-se a esses ganhos políticos uma
bancada expressiva na Assembléia Legislativa e na Câmara
Federal.
Assim, o PSDB. que detém hoje o Governo aos principais

Estados, entre eles Minas Gerais, é, no caso mineiro, a
primeira força política. Aqui ele suplanta legendas
tradicionalmente fortes como PMDB e PFL. que tiveram perda
de mando político em vários municipios.
Se traçada uma comparação entre o pleito ae 92 e o deste

ano, o PSDB mineiro cresceu nada mais nada menos que 253%,
tornando-se. dessa forma, o grande vitorioso.
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NO campo federal, mesmo pagando o preço de uma politica
econômica corajosa exigida pelo Plano Real, o PSDB, em menos
de oito anos de existência, passa a ocupar a posição de
terceira força politica do Pais. Para se chegar a esse
resultado, justiça seja feita: Minas teve uma importância
fundamental
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

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

ontem, apresentamos a esta Casa uma proposta de emenda á
Constituição Estadual que modifica a estruturação do Poder
Judiciário em Minas Gerais. Hoje, o que a popul ação espera
do Poder Judiciário é que tenha agilidade e que pratique
justiça. O que estamos constatando é que esses dois
objetivos básicos acabam não se realizando. Primeiro, pelo
que é a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, hoje. A
morosidade prejudica, atrapalha e atrasa caca vez mais a
prática da justiça como uma função primordial do Estaco.
Segundo, muitas vezes, pelos grandes interesses que acabam

condicionando uma parcela significativa da Justiça. Enquanto
legisladores, devemos atuar para que esses dois problemas
sejam resolvidos e caminhemos para uma solução.
A emenda que apresentamos procura atender á primeira

questão. Estamos propondo q ue se extinga, em Minas Gerais, o
Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justiça Militar. A nossa
compreensão é que, havendo um Poder Judiciário de segunda
instância unificado, ele poderá agilizar, e muito, as suas
decisões. Hoje, só cinco Estados do Brasil possuem essa
duplicidade de competência entre Alçada e Justiça: Minas
Gerais, Rio de Janeiro. São Paulo. Paraná e Rio Grande do
Sul. De alguma forma, acaba-se, tendo em quase todos os
cinco Estados, um tribunal que é o tarefeiro, que agiliza
algumas ações e que trata das chamadas causas não nobres. e
Outro em que a morosidade, a lentidão é a marca.
Ao propormos essa unificação, estamos garantindo.

primeiro, os caminhos para uma agilidade maior da Justiça.
e. segundo, uma economia, porque, hoje, a duplicidade de
secretarias e de estruturas torna caro para a população o
Poder Judiciário, que, além do tudo, muitas vezes não é
eficiente.
Gostariamos também ce esclarecer Que a ernenoa que

apresentamos, tenao por objetivo a unificação da Alçada com
a Justiça, conta com o apoio da Ordem dos Advogados do
Brasil, conforme manifesto que anexamos, com o apoio dos
cinco Tribunais de Alçada, do Ministério Público e, hoje,
das figuras mais representativas do Direito.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero oaraenizar

o Deputado pelo seu pronunciamento e pela iniciativa de
promover a união desses poõeres. Só solicitei esse aparte
para lembrar uma coisa muito importante. Li. recentemente.
um comentário do Pc. Antônio Vieira a respeito do Livro de
Levitico. da lei ce Deus, em q ue ele diz que, antigamente. o
Poder Judiciário, os tribunais ficavam à porta das cidades.
para julgar imediatamente as causas cc povo. No Brasil,
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infelizmente, as cidades ficam à porta dos tribunais, porque
a morosidade, a demora da aplicação da lei em nosso Pais é
inaceitável não somente para o Poder Judiciário, mas para
todo brasileiro. E a minha participação. Muito obrigado.
O Deputado Durval Ãngelo - Agradeço o precioso aparte do

colega, mas gostaria de dizer que. hoje, muitos juristas
apóiam essa unificação, porque, dessa forma, não se terá no
Poder Judiciário um Olimpo e, lá embaixo, o povo, a plebe,
para ser atendido por esses quase semideuses. Vamos
solicitar dos Deputados agilidade para essa emenda.
Gostaria, ainda, de registrar que somente três Estados do

Brasil possuem Tribunal de Justiça Militar, em nivel de
segunda instância: Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do
Sul.

Hoje, mais do que nunca, não se justifica a existência nem
a necessidade de um tribunal militar de segunda instância,
que acaba sendo inoperante, ocioso, pois a maioria das
decisões, cerca de 80% delas, são definidas em primeira
instância, por intermédio das auditorias, dos Conselhos
Militares. E há mais ainda. Com a reformulação levada a
efeito, a partir da Lei Hélio Bicudo, no Congresso Nacional,
várias competências, que antes eram da Justiça Militar,
passaram para a justiça comum. O grande anseio da sociedade
é a própria extinção da Justiça Militar, o que não
poderíamos fazer porque estaríamos entrando numa competência
especifica, própria da Constituição ou do congressista
federal. Dessa forma, propomos a extinção do tribunal ao
nível de segunda instância. A competência para julgar crimes
militares de segunda instância, como nos outros Estados do
Brasil, passaria a ser de uma câmara especial do próprio
Tribunal de Justiça. Seria muito mais econômico.
Vamos promover, nesta Casa, debates a esse respeito, vamos

trazer os interessados na questão. Traremos a própria
sociedade a fim de podermos, como legisladores, contribuir
para que tenhamos uma Justiça mais eficiente e rápida, que
atenda aos anseios dos cidadãos e das cidadãs do nosso
Estado.

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

Deputados. Sras. Deputadas, imprensa, vimos aqui, mais uma
vez, para manifestar nosso repúdio a uma posição tomada pela
Secretaria da Saúde. O pedido está sendo feito por meio do
Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes - CISVER -.
Os municípios que o integram manifestam seu profundo
descontentamento com a Secretaria da Saúde, cuja atitude,
relativa a repasses de recursos tem prejudicado seu
funcionamento.
Cabe mencionar que, enfrentando a grave crise que se

instalou na saúde de nosso Pais, o CISVER firmou, em agosto
deste ano, convênio com a Secretaria cia Saúde para
recebimento de verba destinada ao custeio de suas atividades
e á ampliação de seu atendimento. Pois Dem. passacos três
meses, nem um centavo sequer foi ressado para o CISVER.
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Há que se recordar que compõem o referido consórcio de
saúde os municípios de Resende Costa, Itutinga. Conceição da
Barra de Minas, Lagoa Dourada, Prados, São Tiago,
Tiradentes, Madre de Deus de Minas, Coronel Xavier Chaves.
Piedade do Rio Grande e Ritápolis, todos carentes em termos
de recursos na area da saúde, razão pela qual se encontram
unidos em busca ce uma solução comum, a Partir de projetos
que contemplem toda sua região, projetos esses que passam.
certamente, pelo apoio do Ministério e da Secretaria da
Saúde.
Lembre-se, outrossim, que até o momento o CISVER não

obteve qualquer beneficio do Governo Estadual. Lembramos
que, a partir de um exemolo concreto, a pseudopolitica
adotada pelo atual Governo para a Saúde, propagando em toda
a imprensa seu apoio aos consórcios intermunicipais de
saúde, nem sequer cumpre os compromissos que assume nessa
área. Aliás, segundo informações que nos chegam, o caso das
Vertentes não é o único que demonstra a inadimpléncia do
Governo.
Salientamos, nesse ponto, que desde o ano Qassaco. por

meio do Requerimento flQ 491/95. aprovado nesta Casa, já
temos buscado, de forma mais contundente, distinguir entre o
que há de fato e o que não passa de demagogia no espectro da
retórica de um governo que realmente não tem a devida
preocupação com a saúde de seu povo. Indagamos, na ocasião,
o montante de recursos já repassados aos consórcios de saúde
existentes no Estaco, bem como se tal liberação de verbas
vinha seguindo a lei estadual que disciplina tal matéria,
quanto ao que também temos nossas dúvidas. Até o momento não
obtivemos qualquer resposta.

Confrontando esse quadro de desprezo com as necessitadas
cidades do interior do Estado - segundo o Sr. Secretário
Rafael Guerra, a proposta de orçamento para a Saúde em 1997
é bastante satisfatória - vem-nos, mais uma vez, a dúvida.
Desejamos que a convicção do eminente Secretário se traduza
em atos; que se projete na realidade, de forma clara e
concreta, o apoio do Governo Estadual aos consórcios
intermunicipais de saúde e as demais urgências existentes
nesse campo fundamental. Contudo, arte o que vimos até o
momento, duvidamos q ue tais intenções se realizem.

Não podemos deixar de mencionar também, registrando nosso
protesto indignado, a forma eleitoreira pela qual o Sr.
Secretário da Saúde distribuiu verbas no período pré-
eleitoral. A par de outras denúncias que ouvimos. podemos
mencionar pelo menos um caso concreto em Que S. Exa. faltou
com o devido respei:o á moralidade pública. Em Governador
Valadares, o Sr. Secretário Rafael Guerra Subiu ao palanque
do candidato do PSDB naquela cidade. Dr. Ruy Moreira. atual
Presidente do Cardiominas, e repassou um cheque de
R$200.000.00 a um hospital privado daquela localidade, o
Hospital Evangélico, Que realmente esta inestimáveis
serviços á população valadarense. mas o fato revela um
infeliz contra-senso, quando vemos o Hospital Público de
Governador Valadares parcialmente fechado. Seu pronto-
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socorro já não atende mais ninguém; necessita urgentemente
de recursos para suprir a demanda da população carente da
região.
Fica registrada, portanto, nossa solidariedade ao

Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero cumprimentá-

lo pelo seu pronunciamento e aproveitar este momento para
dizer o seguinte a respeito do Hospital Evangélico de
Valadares: é um dos melhores hospitais que aquela região
tem, não só em higiene e assersia. Legou um exemplo para
todas as Prefeituras do Estado de Minas Gerais - eu diria,
até endossando um projeto nosso - devido ao sistema de
tratamento de águas e esgoto que possui. Foi feita uma
análise da água que sai do esgoto do Hospital Evangélico,
depois da instalação dessa estação de tratamento, e ela está
de acordo com os mais altos padrões ambientalistas do mundo
inteiro. Se o Hospital pode fazer isso, por aue a COPÂSA não
pode, para despoluir os nossos rios? Porque é a maior
poluidora de rios. S6 aproveitei para fazer um aparte porque
V. Exa. citou o Hospital Evangélico, que, diga-se de
passagem, é uma das obras sociais mais expressivas de nosso
Estado.
O Deputado Marcos Helênio - Deputado Raul Lima Neto, quero

concordar plenamente. NÓS conhecemos o Hospital Evangélico,
que é muito sério. Os Deputados João Leite e Antônio Genaro
também o conhecem. E uma entidade que presta grandes
serviços, com uma diretoria muito séria. Já liberamos verbas
para ele. Estamos questionando a forma como o Secretário foi
fazer a doação em palanque, deixando o hospital Público sem
a minima condição de funcionamento,
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Todas as vezes que

V. Exa. se pronuncia, sempre estamos entre as pessoas que
ficam atentas às suas palavras, tal a seriedade e
profundidade cos temas.
Mas, como integrante e Presidente da Comissão de Saúde

desta Casa, e na presença de outros companheiros, como os
Deputados Marco Régis, Luiz Antônio Zanto, Jorge Eduardo e
Jorge Hannas, quero dizer que conhecemos profundamente a
ética e a seriedade do Secretário José Rafael Guerra. Não
estou questionando a forma nem duvidando do pronunciamento
de V. Exa. . mas é necessário que se faça um estudo da
destinação desses recursos, averiguando se foram entregues
antes das eleições. Se. realmente. S. Exa. fez essa entrega
no palanque, em praça pública, nós também não podemos
concordar com sua atitude, embora o conhecimento que temos
do Secretário Rafael Guerra seja o mais ético possível.
Basta que se compare o ex-Secretário da Saúde com o atual. O
Guerra tem feito uma política de saúde, nunca uma política
na saúde, como foi feito em passado recente. Temos que
apurar a questão. Nós mesmos vamos tomar a iniciativa de
procurá-lo para questioná-lo, porque até então, para nós.
trata-se de uma surpresa que isso tenha Ocorrido. tal é a
integridade, a ética e o respeito que o Secretário Guerra
demonstra no comando da saúde da sociedade mineira. Muito
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O Deputado Marcos Helénio - Agradecemos o aparte do

Deputado Carlos Pimenta, lembrando que compreendemos e
respeitamos o Secretario Rafael Guerra. Á forma como foi
doada a verba - que não sei se foi por meio da Assembléia ou
do orçamento do Estado - é que precisamos saber. No mais.
endossamos a idéia de que o Secretário possui grande
probidade. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo, para um
aparte.

O Deputado Durval Ángelo (Em aparte) - Companheiro e
colega ao partido Deputado Marcos Helênio, aproveito o final
de sua fala para fazer um registro. Mas, antes, não perdendo
de vista o deoate, quero dizer que o problema do Secretário
da Saúde é que S. Exa. está em campanha para Deputado
Federal e, muitas vezes, algumas coisas são atropeladas. Mas
isso é outra questão.
Gostaria de registrar oue hoje estive com o Deputado .João

Leite. Presidente aa Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, e com o Deputado Ivo José. Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, na Vila Itaú, para discutir o
grave problema dos riscos que estão causando á popu l ação , em
função dos problemas das enchentes, as obras do PROSAN.
Felizmente estivemos lá hoje, num dia de chuva, quando
pudemos assistir de perto ã situação de familias que estão
vivendo em área de risco e observar casas com ameaça de
cair. Assistimos, também, a algumas farnilias que já estão
desalojadas de suas casas. Vimos, com olhos de observadores
atentos, que existe essa situação causada pelas obras do
PROSAN. Lá estavam o Secretário Adjunto de Obras, o Sr. Melo
Azevedo, e representantes da COPASA e da Prefeitura
Municipal de Contagem. Gostariamos de registrar que, a nosso
requerimento, a Comissão esteve naquela vila, com a presença
dos moradores e : Comissão de Direitos Humanos da
Arquidiocese ae Belo -orizonte, e chegamos a um consenso, um
acordo. Diante da população, sensivel á q uestão ao problema,
o Secretário assumiu o aluguel de cerca de 30 casas para as
familias que estão em áreas de risco. O Estado assumirá o
aluguel dessas casas até a conclusão das obras do PROSAN e.
também, a pós um laudo definitivo sobre a recuperação das
casas que, evidentemente, será de responsabilidade dos
poderes públicos envolvidos. Aproveito este aparte na bela
intervenção de V. Exa.. que de forma própria traz a situação
de Governador Valadares e da região do consórcio de saúde.
para mostrar que as condições de moradia dos habitantes da
Vila ItaCi,em Contagem, são questões que também dizem
respeito á saúde. Feito esse registro público, agradeço o
aparte de V. Exa.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte de V. Exa. e
o parabenizamos pela intervenção em relação ao PROSAN.
Agradecemos. airaa. as intervenções dos De putados iva José e
Durva An gelo. Parece que, com as providências que o Estado
está tomando, a q uestão está sendo sanada.
O Deputado João Leite (Em aparte)* - Gostaria de agradecer

ao Deputado Marcos Helênio e ao Presidente em exercido.
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Deputado Ermano Batista.
Deputado Marcos Helênio. concorao com V. Exa. sobre a

importância estratégica do Hospital Evangélico para a saúde
da população de Governador Valadares e de toda aquela
região, pois trata-se do único hospital que oferece
tratamento para os casos graves de câncer. Por isso, creio
que é importante a participação, o apoio financeiro do
Estado para o Hospital Evangélico. Lamento a situação por
que passa o Hospital Municipal de Governador Valadares e
concordo com V. Exa. sobre a importância dele.
Aproveitando este aparte, gostaria de manifestar a minha

alegria em relação à sensibilidade social do Secretário-
Adjunto de Obras do Estado, Celso Azevedo Furtado, que
esteve conosco, hoje, durante a visita à Vila Itaú,
juntamente com os Deputados Durval Angelo e Ivo José, da
Comissão ae Meio Ambiente, além da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, garantindo, não um galpão ou um
lugar para juntar familias. mas moradias individuais, até
que passe o perigo causado pelas obras do PROSAN. Portanto,
ficamos muito satisfeitos com a solução dada à grave questão
de urgência na Vila Itaú. Gostaria de agradecer a V. Exa.
Deputado Marcos Helênio, e ao Presidente, Deputado Ermano
Batista, a oportunidade deste aparte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, gostaria de

solicitar apenas 30 segundos para lembrar o pedido feito
inicialmente aos Deputados que atuam nas vertentes, pois
estão cobrando o repasse para o consórcio de saúde nos
seguintes Municipios: Resende Costa, Itut inga. Conceição da
Barra de Minas, Lagoa Dourada. Prados. São Tiago,
Tiradentes, Madre de Deus de Minas. Coronel Xavier Chaves e
Piedade do Rio Grande. Portanto, os Deputados representantes
daquelas regiões devem ficar atentos.
Com relação ao Hospital Evangélico, gostariamos de dizer

que estamos de pleno acordo, pois trata-se de um trabalho
muito sério. No entanto, discordamos apenas da forma usada
pelo Secretário, que foi uma forma eleltoreira. Muito
obrigado

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - 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.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Os Deputados abaixo assinados, Lideres de Bancadas com
assento nesta Casa, acordam em prorrogar o prazo de
apresentação de emendas ao Projeto de Lei flQ 968/96. 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 pa"a o ano de 1997. para o
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dia 25 de novembro do corrente.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 1996.
Romeu Queiroz. Líder do Governo - Jorge Eduardo de
Oliveira. Líder do PMDB - Francisco Ramalho, Líder do PSDB -
Ivair Nogueira, Líder do PDT - minto Godinho. Lider do PL -
Dinis Pinheiro. Líder do PSD - Pêricles Ferreira, Líder da
Maioria - DiIzon Meio, Líder do PTB - Durvai Angelo. Líder
cio PT - Jairo Ataide, Líder do PFL - Marco Régis, Líder do
PPS - Gil Pereira. Líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
4 Presidência acolhe o acordo e determina o seu

Cumprimento.
Sala das Reuniões. 20 de novembro de 1996.
Ermano Batista, 4o-Secretário, nas funções de Presidente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Ronaldo Vasconcei los informação de que a Câmara Municipal
de Ponte Nova concedeu cidadania honorária ao Or. Tibúrcio
Marques Rodrigues; Marcelo Gonçalves - falecimento da Sra.
Elisa Costa Rajão. em Belo Horizonte; Marco Régis -
falecimento da Profa Rosane Araújo Ribeiro, em Aifenas
(Ciente. Oficie-se.); Romeu Queiroz - sua renúncia como
membro efetivo da Comissão ce Fiscalização Financeira e
Orçamentária (Ciente. Publique-se. Cópia ás Lideranças e à
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.); e Francisco Ramalho
- indicação do Deputado Péricles Ferreira para substituir o
Deputado Romeu Queiroz como membro efetivo ria Comissão de
F iscalização iranceira (Ciente. Designo. Cópia ás
Lioeranças e a Gerência-Geral de Apoio as Comissões.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer cie Redação Final do Projeto de
Lei no 224/95. do Deputado Romeu Queiroz. que autoriza o
Poder Executivo a efetuar permuta de imovel que especifica,
com o Município de São Gonçalo do Abaeté. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requer

i
mento da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, em q
ue solicita, nos termos do

art. 112, inciso III. do Regimento Interno, seja constituida
uma comissão especial destinada a acompanhar o processo de
negociação salarial. envolvendo os funcionários do BEMGE, do
BDMC. da CREDIREAL, a direção dessas instituições e o
Governo Estadual. Ciente. A Comissão de Administração
Pública, nos termos cia Deliberação cia Mesa ng 761.
Requerimento ng 1.530/96. do Deputado AlDerto Pinto Coelho,

em que solicita a inserção, nos anais da Casa, da Moção de
Apoio à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aprovada
pelo Conselho Administrativo da Associação Brasileira de
Imprensa, em 28/5/96. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação cio requerimento. Em votação, o reque r

imento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 1-
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento ng 1.555/96, do Deputado José Bonifácio, em

que pede informações ao Corregedor-Geral de Justiça sobre a
cobrança de emolumentos por parte dos cartórios,
especialmente sobre algumas taxas autorizadas pelo Cartório
de Registro das Pessoas Jurídicas. A Mesa opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Com a
palavra, para encaminhá-la, o Deputado Marco Régis.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Rêgis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queremos encaminnar favoravelmente à votação do Requerimento
nQ i,555/96. do Deputado José Bonifácio, colega cuja
trajetória conhecemos. Em que pese às nossas divergências
ideológicas, é ele um Deputado sempre presente e atuante
nesta Assembléia Legislativa. Acredito que não podemos
deixar passar em branco o requerimento do Deputado José
Bonifácio, porque ele solicita à Corregedoria-Geral tiO
Justiça informações sobre cobrança ce taxas e emolumentos.
Somos leigos em matéria de justiça, uma vez que somos da
área da saúde. Há muitos anos, porém, temos tido reclamações
da Justiça sobre escorchantes e abusivas taxas e emolumentos
cobrados pelos cartórios. Sabemos que, recentemente, houve
denúncia da imprensa mineira sobre esse fato. Alguns
cartórios recuaram e estão cobrando taxas e emolumentos de
acordo com tabelas disciplinadas pela Justiça, mas há outros
que persistem na cobrança de preços abusivos, praticando
tabelas piratas. Sabemos que há cartórios cobrando, por
certidões de casamento, até 200% a mais do que o fixado na
tabela. Nós atuamos na área da saúde, permanentemente
denunciada na imprensa sobre cobranças abusivas e outras
distorções, e não gostaríamos que a Justiça ficasse
intocável em seus procedimentos. Achamos que a Justiça
também tem que ser tocada em suas feridas, e essa é uma
delas. Não podemos permitir que certos setores da sociedade
permaneçam encobertos por uma redoma.
Assistimos a uma reportagem na televisão, domingo, no

"Fantástico", quando um Juiz de Direito denunciou jovens
adolescentes de uma cidade do interior paulista, de cujo
nome não me recordo, porque ele, recém-chegado à cidade,
t ropeçou na rua e, ao cair, ouviu chacotas e risos das
adolescentes. O Promotor de Justiça. acobertanao uma atitude
hilária desse Juiz de Direito, acolheu a denúncia contra
essas adolescentes. Achamos que este é o momento oportuno
para que falemos que essas taxas e esses emolumentos são
abusivos e que o Deputado José Bonifácio tem inteira razão
de pedir essas informações. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.
Requerimento flQ 1.600/96, da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, em que solicita esclarecimentos ao
Juiz Mauricio Pinto Coelho sobre as razões da interdição do
Centro tie Integração do Adolescente Monsenhor Messias, em
Sete Lagoas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação co



fN

E
o

4

requerimento. Vem à Mesa requerimento da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, em que solicita a
retirada de tramitação do Requerimento ng 1.600/96. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovado. Arquive-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à lê Fase.
a Presidência passa à 2 Fase ca Orcem do Dia, com a
cflscussão e a votação da matéria constante ria pauta.

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar ng 17/96 e
os Projetos de Lei fls 220/95, 626/96. em virtude de sua
apreciação na reunião extraorcina-a realizada hoje. pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei rg 695/96. do Deputado Joãc atsta cc Oliveira, que
proibe a cobrança de taxas. mensalidades e contribuições na
rede estadual de ensino de 1Q grau e dá outras providências.
Incluido em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, em aue solicita a retirada de
tramitação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 999/96, do

Governador cio Estado, que autoriza o Poder Executivo a
estabelecer critérios e fórmulas para a extinção de
obrigações crediticias para com a Fiat Automóveis S.A. e
Fiat S.p.A. e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 5,
cue apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria opina pela aprovação do proeto com as Emendas
nQs 1, 2. 3 e S. da Comissão de Justiça, com a Subemenda ng
1, que apresenta á Emenda ng 4, cia Comissão de Justiça, e
com a Emenda ng 6, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para
encaminha- a. com a paavra. o De putado Dirva l, Angelo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

a Bancada do PT decidiu votar favoravelmente a esse projeto,
Dor alguns entendimentos.
O primeiro deles é Que, de forma criativa, se resolve de

imediato uma pendéncia judicial com a FIAT, fazendo com que,
num primeiro momento, até o ano 2003, esse dinheiro seja
reinvestido no processo de "mineirização" da empresa,
criando em p regos e aumentando a arrecadação do Estado.
A outra questão é Que, hoje, a Região Metro politana de

Belo Horizonte vive um grave problema de desemprego, e
sabemos que a maioria das fornecedoras da FIAT na área de
autopeças estão se instalando em Betim. I garapé. Vespasiano,
Contagem e Belo Horizonte. Estaremos resolvendo ou
amenizando esse problema.
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A terceira questão é que apresentamos emendas que garantem
a aplicação dos recursos no setor de autopeças e garantem
uma parceria com o BDMG para a fiscalização do fundo, com a
fiscalização final feita pelo próprio Tribunal de Contas do
Estado. Assim, decidimos votar favoravelmente ao projeto.
A nossa compreensão é que esse projeto tem uma diferença

enorme em relação ao da Paraibuna. que criticamos, porque
foi uma isenção, pura e simples, pois o Estado renunciou a
sua arrecadação, inclusive indo de encontro a decisão de la
instância, que dava ganho de causa ao Estaao
Hoje, o que vemos, depois daquele acordo com a Paraibuna,

é que a empresa se encontra nas mesmas dificuldades de
antes, podendo até fechar, sendo que o Estado só ajudou a
enxugar as dividas da empresa, que são tributárias, das mais
sérias.
Então, acho que esse projeto traz, de alguma forma, essas

preocupações. Por isso, estamos votando favoravelmente a
ele, tendo a certeza de que não está havendo renúncia por
parte do Estado. E mais ainda: acreditamos que o Estado tem
que ter um papel importante no processo de geração de
emprego, de intervenção mais direta na economia,
diferentemente daqueles que defendem as teses neoliberais e
que, de alguma forma, acabam sendo contraditórios com o
próprio projeto que está sendo discutido. Mas a contradição
não é nossa, é do Governo.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados q ue o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 3, 5 e 6 e
a Subemenda ng i à Emenda ng 4, as quais receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng 999/96 com as
Emendas ngs 1 a 3. 4 na forma da Subemenda ng 1. 5 e 6. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em ip turno. do Projeto de Lei flQ 95/95. do
Deputado Marcos Helénio (ex-Projeto de Lei nQ 1.755/93. do
ex-Deputado Adelmo Carneiro Leão), que dispõe sobre a
aplicação dos recursos constitucionalmente definidos na
manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ngs 1 a 6, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela sua aprovação, com as Emendas ngs 1 a 6. da
Comissão de Justiça, e 7 e 8, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 6, oa Comissão de Justiça. 7 e 8. aa
Comissão de Educação. e 9. 10 e 11, 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. Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação de votação. Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - L regimental. A Presidência vai fazer a

verificação Ca votação.
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- Procede-se a verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do projeto 7 Deputados;
votaram contra 21 Deputados; houve 1 voto em branco.
Portanto, não houve 'quorum". A Presidência torna sem efeito
a vot ação e solicita a Sra. Secretária que proceda a chamada
para a recomposição do "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - - Faz a

chamada.
OSr. Presidente - Responderam á chamada 33 Deputados. Não
há" quorum", portanto, para votação, mas o há para
discussão.
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Discussão, em

1Q turno, do Projeto de Lei np 537/95. do Deputado Paulo
Piau. Que cra o Programa Estadual de Conservação da Água. A
Comissão de ustiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão do Meio Ambiente opina pela sua
aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Politica Energética opina pela aprovação do projeto com a
Emenda ng 1. da Comissão de Meio Ambiente, e com a Emenaa n
2. que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1. da
Comissão de Meio Ambiente, e 2. da Comissão de Politica
Energética. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI No 537/95
Substitua-se no °caput" do art. 2g a expressão "1% (um por
cento)" por 0.5% (meio por cento).
Sala das Reuniões, de de 1996.
Pêricles Ferreira
Justificação: Em que pese ao mérito do projeto com relação

à proteção e á preservação dos recursos naturais das bacias
hidrográficas sujeitas a exploração com finalidade de
abastecimento público ou de geração de energia eiética.
entendemos que a vinculação de 1% sobre o valor total da
receita operacional das empresas concessionárias para a
consecução daquele oje:vo é exagerada, o que poderá causar
sérios transtornos financeiros àquelas entidades. Assim
sendo, estamos propondo a redução para 0.5%, de modo que o
impacto financeiro seja mais bem absorvido e pc entendermos
Que esse percentual é suficiente para as medica.-z de proteção
e preservação dos recursos naturais daquelas bacias
hidrográficas.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. NO decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Péricles Ferreira, a qual recebeu o no 3. Nos termos do
do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência devolve a
emenda com o projeto à Comissão de Politica Energètica para
receber parecer.

3a PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência de "quorum"
oaa a votação, a Presidência passa a 3 Parte da reunião
com os oradores inscritos para o Granae Expediente.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deptuado Gilmar
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Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, ocupamos a tribuna, nesta tarde.
no Grande Expediente, porque, corno negro, hoje, quando a
comunidade negra comemora o dia nacional da comunidade
negra, por ser o dia em que morreu Zumbi, a maior liderança
negra deste Pais, não poderíamos deixar de nos pronunciar
para ressaltar a luta que se trava não só em nosso Estado,
mas em todo o Pais, no sentido de termos uma modificação da
consciência dos negros, dos brancos e dos amarelos.

A imortalidade de Zumbi dos Palmares
O líder máximo da República dos Palmares, a maior

comunidade de negros fugitivos da história das Américas, se
transformou num verdadeiro mito para o povo negro. Hoje, 20
de novembro. celebra-se o Dia da Consciência Negra.
Trezentos e um anos após sua morte, Zumbi é visto como o
símbolo da luta pela liberdade do povo negro e de todos os
oprimidos.

Palmares, o mais importante quilombo. contava em 1678 uma
pop u l ação superior a 20 mil pessoas. Ir para Palmares era a
meta de todos, negros, indios e até brancos que procuravam
escapar à rígida estrutura colonial. Nos engenhos e nas
senzalas. Palmares era o sinônimo da terra prometida, e
Zumbi, considerado imortal, era visto como seu guardião.
A Coroa portuguesa sentindo-se fisicamente ameaçada na

região mais rica da colônia, as terras pernambucanas, deu
ordens para que o Quilombo fosse destruido. Foram ao todo 16
expedições oficiais, tendo quinze delas fracassado. As
montanhas pareciam intransponiveis, e o exército de Palmares
era competente, apesar de carente em armas e munições. Sob
comando de Domingos Jorge Velho, bandeirante famoso por sua
ferocidade na caça aos indios e líder de uma tropa de
renegados. Palmares caiu, e Zumbi acabou sendo morto em
20/11/1695.
Passados três séculos da morte de Zumbi e do fim da

República dos Palmares, o povo negro ainda enfrenta em todo
o mundo o preconceito e as conseqüências da escravidão.

O Brasil é a segunda maior Nação negra do mundo. Os negros
representam cerca de 50% da população: mais, estima-se que
cerca de 70% dos excluídos sociais sejam negros. A
consciência negra tem crescido nesses últimos anos,
especialmente no ano passado, quando todo o Pais comemorou
os 300 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares. O chamado
racismo cordial, mascarado pela noção de democracia racial
no Brasil, precisa ser combatido, para que o povo negro tome
consciência de sua situação e seja agente de sua própria
história.
Precisamos também lembrar dos nossos irmãos africanos,

que, vitimas da globalização excludente e perversa, amargam
hoje, em nações como o Zaire, Ruanda, Angola e outras, o
oesadelo da guerra civil, da fome e da miséria que assombram

Q mundo e demonstram que pouco valem as conquistas
tecnológicas enquanto existirem tragédias semelhantes.
Queremos deixar registrado, nesse 20 de novembro. nue
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estaremos, como todos OS negros, batalhando, neste Pas.
para que possamos acabar com o dia 13 de maio como sendo o
dia da libertação dos escravos. E. esperamos ver, ainda,
neste Pais, essa modificação, e que o dia 20 de novembro
seja, de fato, o dia nacional em que todos os negros possam
ter um dia de reflexão. E que não SÓ OS negros, mas OS
indos e os brancos também possam refletir sobre o seu
papel, e que possamos ter a liberdade de garantir o direito
de a nossa história ser preservada e. ao mesmo tempo, ser
trabalhada e ensinada, e não modificada e mascarada como,
infelizmente, anca ocorre neste Pas. ruitcorigaao. Sr.
Presidente.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a reunião. aesconvocando a
extraordinária de logo mais. às 20 horas, e convocando os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21. às 9
horas, nos termos ao edital ae co nvocação , e para a
ordinária deliberativa, também ce amanhã, às 14 noras, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada em outra edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e Quarenta minutos do dia dezesseis de outubro
de ml novecentos e noventa e seis. comparecem na Sala das
Comissões os Deputaoos José Henrique, Dimas Rodrigues.
Sebastião Costa, Dilzon Meio e José Maria Barros, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado .osé HenriDue, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado JOSé Maria Barros que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
dá ciência do recebimento do Oficio nQ 15.566/96-SJ, ce
26/9/96. do Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do TRE-
MC. em que informa ter aquele Tribunal julgado prejudicada a
solicitação formulada pelo Deputado Clêuber Carneiro com
relação à convalidação da consulta ple p iscitária realizada
nos distritos de Levinõpolis e Riacho da Cruz, em face d
Emenda Constitucional ng 15: comunica, ainda, a suspensão d
consulta p lebiscitá rna no Distrito de Brejo ao Amparo.
prevista para a data de 3/10/96. Continuando, o Presidente
informa aos Deputados presentes que o prazo para a
apresentação de emendas ao Projeto de Lei nQ 968/96, que
contém a p roposta Orçamentária para 1997, é de 11 a
25/10/96. Esgotada a matéria destinada á l Parte da
reunião, a Presidência passa ã l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão, oportunidade em oue solicita ao Deputado Dimas
Rodrigues que assuma a direção dos trabalhos. Esse
parlamentar passa a fazer a leitura de requerimento do
Deputado José HenriQue, em oue solicita a realização de um
evento (seminário. fõrum ou ciclo de debates) a ser
promovido por esta Casa em parceria com a Secretaria de
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Estado de Assuntos Municipais - SEAM -, dirigido aos
Prefeitos dos 97 novos municípios, eleitos em 3/10/96.
Colocado em votação, o requerimento é aprovado. Retorna á
Presidência o Deputado José Henrique, que passa à 3a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. A Presidência
informa que se encontra em fase de votação o Requerimento ng
1.436/96, da Deputada Elbe Brandão, em que solicita
providências para a realização de plebiscito no Município de
Congonhas, com vistas à alteração do topônimo para Congonhas
do Campo, o qual obteve parecer favorável do relator.
Deputado Dílzon Meio. Colocada em votação, a proposição é
rejeitada. 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. 20 de novembro de 1996.
José Henrique, Presidente - Sebastião Costa - Dimas

Rodrigues - Ivair Noguei r a - José Maria Barros.
ATA DA 312 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos do dia doze de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Bonifácio Mourão e
Arnaldo Penna (substituindo este à Deputada Elbe Brandão,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Paulo Schettino, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna q ue proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é Subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Bonifácio Mourão os Projetos de Lei flQ5 560. 709,
825, 832, 833, 847, 850. 851. 853 a 855, 859. 860 e 874/96;
e ao Deputado Arnaldo Penna. os Projetos de Lei flQS 852.
861, 871, 881. 884 a 887 e 892/96. Passa-se à 2 Parte da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação do
parecer sobre o Projeto de Lei no 560/96. matéria sujeita à
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Submetido
a discussão e votação, fica aprovado o parecer, mediante o
qual o relator Conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
560/96 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). A seguir,

passa-se à fase de discussão e votação dos pareceres sobre
as matérias de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres, mediante os quais os relatores
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei flQS 709. 825.
832, 833. 847, 850. 851. 853 a 855. 859. 860 e 874/96
(relator: Deputado Bonifácio Mourão): 852. 861, 871, 881,
884 a 887 e 892/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna).
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 novembro de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Sebastião Helvécio - José
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Maria Barros.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e tinta minutos Co aia Quatorze de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, retinem-se na Sala das
Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, ivair Nogueira,
Ajalmar Silva, Elbe Brandão (substituindo os dois últimos
aos Deputados Miguel Martini e Romeu Queiroz. por indicação
da Liderança do PSDB) e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB). membros da Comissão supracitada.
verificada a ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o
Deputado Glycon Terra Pinto assume a Presidência dos
trabalhos e, havendo número regimental, solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lidae aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Devido à ausência do De putado Marcos Helênio,
relator dos Projetos de Lei ngs 987 e 988/96, o Presidente
redistribui as matérias ao Deputado Ajalmar Silva. Em
seguida, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra.
o Deputado Ajalmar Silva emite parecer mediante o Qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 987/96 na forma
do vencido no ig turno, com emenda que apresenta. Quanto ao
Projeto de Lei ng 988/96. emite parecer mediante o qual
conclui por sua aprovação na forma do vencido no lç turno,
com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. Colocados em
discussão e votação , cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Romeu Queiroz - Arnaldo Penna
- Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Gealdo Santanna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 994/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do De putado Dirias Rodrigues, o projeto em areço
estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com o
Consórcio Administrativo Municipal ce Desenvolvimento
Socioeconõmico dos Municipios que Integram a Bacia do Baixo
Verde Grande.
Publicada no "Minas Gerais" de 24/10/96, a proposição foi

9	distribuida às comissões competentes para receber parecer.
nos termos do art. 195. c/c O art. 103. do Regimento
Interno.
Cabe a esta Comissão, nesta fase, examinar o projeto quanto
a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O art. 37. "caput, oa Constituição da República sujeita a
atividade da administração pública à observância do

princi p io da legalidade. Consoante a lição do mestre Hely
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Lopes Meireiles, enquanto na administração particular é
licito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa 'pode fazer assim'; para o
administrador público, significa 'deve fazer assim'."
(Direito Administrativo Brasileiro, pág. 70, 7 5à ed. , Ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo, 1979).
Nesse passo, o projeto em exame estabelece os parâmetros

por meio dos quais a administração deve pautar sua atuação
no que tange ã formação e à manutenção de consórcio de
desenvolvimento socioeconõmico entre os municípios que
integram a bacia do Baixo Verde Grande.
Não há impedimento constitucional à formação de consórcio
intermunicipal. O art. 181, 1, da Carta Estadual assim
preceitua:
'Art. 181 - E facultado ao Município:
- associar-se a outros, do mesmo complexo geoeconômico e

social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara
Municipal, para a gestão, sob planejamento, de funções
públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente
ou transitória.
A distinção básica entre convénio e consórcio é que este
somente é celebrado entre pessoas jurídicas da mesma
espécie, e aquele, entre pessoas jurídicas de espécies
diferentes. No mais, o intuito é o mesmo: são acordos
firmados pelas entidades públicas ou entre estas e
organizações particulares, para a realização de objetivos de
interesse comum dos participes.
Na verdade, o termo utilizado na Constituição do Estado foi
mal-empregado. Ademais, o inciso II do dispositivo
mencionado refere-se tanto a consórcio quanto a convênio.
Não houve, com efeito, rigor técnico no emprego dessas
palavras.
O projeto, no entanto, não respeita, em diversos
dispositivos, a autonomia municipal, assegurada pela
Constituição da República no art. 18.
São dispositivos inconstitucionais do projeto:
a) o parágrafo único do art. 3g, que estabelece que o

consórcio terá direção única;
b) os arts. 4Q e 5g. que dispõem, respectivamente, sobre a

composição, o mandato e a competência do Conselho Diretor e
o remanejamento de parcelas de recursos destinados aos
investimentos:
c) o parágrafo único do art. 7p, que dispõe sobre a
previsão dos recursos nos orçamentos dos municípios
consorciados;
d) o art. B, que dispõe sobre a prestação de contas do

consórcio aos municípios;
e) o art. 10 (leia-se 9g), que determina que o Executivo

Estadual deve publicar minuta de ajuste de consórcio.
Os municípios são livres para associarem-se. A forma, o
modo, a organização do consórcio é resultado do acordo
firmado entre eles. Não pode o Estado interferir nesse
ponto. 0 papel do Estado, na verdade, deve restringir-se
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apenas à orientação e á prestação ce auxilio material e
humano e, mesmo assim, se for solicitado. Ir além disso
configura invasão de competência e desrespeito á forma
federativa. Assim. propomos. na conclusão deste parecer,
ante a inexistência ce vicio de iniciativa, o Substitutivo
ng 1, não só para corrigir as irregularidades anteriormente
apontadas, como também para aperfeiçoar a proposição.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ

994/96 na forma do Substitutivo no 1 • a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO No 1

Dispõe sobre a cooperação do Estado para a constituição e a
manutenção de consórcio de desenvolvimento socioeconômico
entre os municípios q ue integram a bacia Co Baixo Verde
Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A requerimento dos interessados, o Estado
prestará cooperação aos Municípios de Janatiba, Matias
Cardoso, Varzelândia, Espinosa, Mamonas, Verdelândia, Monte
Azul, Porteirinha, Gameleira, Pai Pedro, Serranópolis, Nova
Porteirinha, Catuti e Mato Verde, que integram a bacia do
Baixo Verde Grande, com o fim de orientar a constituição e a
manutenção de consórcio intermunicipal de desenvolvimento
soc i oeconõm i co.
Art. 2g - A cooperação de que trata o artigo anterior

compreende:
1 - prestação de serviço técnico-profissional para

organização de consórcio:
II - avaliação de investimentos que excedam as capacidades

de mobilização de recursos dos municípios consorciados:
III - auxílio na elaboração do plano de investimentos dos

municípios consorciados, por intermédio da Superintendência
de Desenvolvimento Co Nordeste - SUDENOR -;
IV - levantamento dos recursos humanos, materiais e

financeiros empregados nas ações de desenvolvimento
SoCioeconómico de cada município;
V - levantamento detalhado das principais áreas a serem
priorizadas, com vistas ao controle ambiental;
Vi - estudo das potencialidades dos mananciais e das
possibilidades de acumulação de águas mediante a construção
de pequenos barramentos;
VII - estudo das capacidades de cada município com vistas à
implantação de agroindústrias;
VIII - estudo visando ao controle da febre aftosa, á

ampli ação de telefonia rural, à implantação de banco de
dados e à integração do comércio em âmbito nacional e
internacional
IX - apoio logistico aos municípios consorciados;
X - implementação de um programa de reflorestamento com
vistas á formação de matas ciliares e matas galerias por
intermédio do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

lQ - O Estado não prestará a cooperação de que trata o
inciso III sem que os estudos e levantamentos estejam
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concluídos.
2 - Os estudos, os levantamentos e os programas serão

feitos em regime de parceria, obrigando-se os municipios
consorciados a arcarem com, no mínimo, metade dos custos, na
forma do ajuste firmado.
Art. 3g - Fica o consórcio obrigado a prestar contas dos
recursos repassados pelo Estado, nos termos do art. 76. XI.
da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Leonidio Bouças - Anivaldo Coelric. - Simão Pedro Toledo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.603/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise
tem por finalidade a inserção nos anais cia Assembléia do
artigo "Hospitalidade e Solidariedade', do Engenheiro Júlio
Cláudio de Alvarenga Diniz.
Publicada em 29/8/96, vem a matéria á Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A regra do art. 245, XIII. do Regimento Interno, relativa a
pedidos de inserção de documentos nos anais da Assembléia, é
muito clara quanto à inse rção de pronunciamentos não
oficiais, admitindo-Os desde que 'especialmente relevantes
para o Estado'. Cumpre-nos, portanto, buscar no artigo
"Hospitalidade e Solidariedade" os elementos para qualificá-
lo como pronunciamento especialmente relevante para o
Estado.
Como não se trata de obra literária, limitar-nos-emos à

análise do texto quanto ao que ele possa ter de relevante e
inovador. O artigo nos informa que a cEMIG, sem desrespeitar
os limites Impostos pela legislação referente às licitações,
tem conseguido efetuar muitas de suas compras no mercado
mineiro.
Cumpre, em primeiro lugar, registrar a impossibilidade de
subtrairem-se as empresas públicas brasileiras ao império
das regras da administração pública: os princípios da
legalidade, da isonomia e da supremacia dos interesses
públicos sobre os individuais.
No que tange ao principio da legalidade. importa observar
também que, na relação administrativa, a vontade da
administração pública tem que ser a que decorre da lei, isto
é, a administração pública só pode fazer o que a lei
permite.
No artigo em questão, o autor, além de aludir à
observância, pela CEMIG. dos princípios gerais e dos
preceitos legais acima apontados, ressalta o fato de que a
empresa, dentro cios limites do possïvel, tem procurado
comprar de fornecedores sediados no Estado muitos dos
produtos de que tem necessidade. Justifica-se a sua
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transcrição nos anais desta Casa como registro de relevância
para eventuais estudos acerca de uma das mais importantes
entidades da administração indireta estadual e de suas
relações com o mercado produtor de bens e serviços em Minas
Gerais. A1rr ao mais, com Sua argumentação o articulista
contribui para que não pairem dúvidas acerca ca lisura do
comportamento da CEMIG no que diz respeito ao seu
relacionamento com os fornecedores, fato que merece ser
destacado e registrado.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.603/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 20 de novem p ro de
1996.
Wanderley Ávila. Presidente - Sebastião Navarro Vieira.
relator - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - IDraflim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Jio

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.786/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto. a proposição em

análise tem por escopo solicitar informações ao Presidente
do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE - sobre os
critérios adotados para as demissões ocorridas na
instituição nos últimos meses.
Publicado em 8/11/96, vem o requerimento à Mesa, para
receber parecer, nos termos do regimentais.

Fundamentação
O BEMO-E, como entidade da administração indireta vinculada

á Secretaria de Estado da Fazenda, sujeita-se aos princpios
que regem a administração pública em geral e, de maneira
especial, ao principio da legalidade, segundo o qual a
autoridade administrativa só pode fazer o que a lei
determina, ao contrário do que ocorre na atividade privada,
em que é licito fazer tudo o que a lei não proíbe.
Com base nessa orientação é que buscamos os elementos
norteadores para a análise do tema. Se há eventual violação
da lei nas demissões noticiadas, importa que este
Legislativo, em conformidade com o que manda a Constituição
Estadual, apure os fatos, exercendo a prerrogativa de
fiscalizar e controlar os atos ao Poder Executivo. incluidos
os da administração indireta (art 62. XXXI), embora se
respeite o preceito da harmonia e independência dos Poderes
do Estado, consagrado pelo art. 6 g da mesma Constituição.
Por se tratar de sociedade de economia mista integrante da
administração descentralizada do Poder Executivo. OS
servidores ao BEMGE dependem de prévia aprovação em concurso
público para o ingresso na carreira, conforme se depreende
da interpretação do art. 37, II, da Constituição Federal.
Embora esses servidores mantenham vinculo empregaticio com a
empresa mediante contrato de trabalho com base na
Consolidação das Leis ao Trabalho - CLT -, eles exercem
atividade administrativa de caráter permanente, passivel de
fiscalização e controle por parte desta Casa Legislativa.
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Isso significa que os atos de demissão devem ser editados
segundo critérios legais, além de serem precedidos de
motivação.
Diante de tais argumentos, entendemos ser de estrita
pertinência a solicitação constante no requerimento em
exame.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento flQ
1.786/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de novembro de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vieira.
relator - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio.

TRANSCRIÇÃO

'Oficio
Rio, 29 de maio de 1996.
Exmo. Sr.
Embaixador Itamar Franco
Lisboa
Caro Presidente e Amigo
F aço questão de dar-lhe pessoalmente a noticia de que o

Conselho Administrativo da ABI aprovou por unanimidade, em
sua sessão de ontem, moção de apoio à Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa e ã indicação, concertada em Lisboa, de
nosso comum amigo Embaixador José Aparecido de Oliveira,
para a secretaria executiva da Comunidade. Neste momento, o
Presidente do Conselho, Fernando Segismundo, está fazendo a
comunicação oficial desse pronunciamento ás autoridades do
governo brasileiro e aos senhores embaixadores dos demais
países da Comunidade. No seu caso, porém, caro Presidente,
entendi que deveria antecipar-me.
Em primeiro lugar, em homenagem ao decidido e decisivo
papel que V. vem exercendo em favor da Comunidade, antes
como Presidente e agora como Embaixador. Em segundo lugar,
em homenagem ao próprio José Aparecido, que há mais de
trinta anos, desde quando foi secretario particular do
Presidente Jánio Quadros, luta comobstinação e
arrebatamento por essa idéia. Ninguém poderá Conduzir melhor
que ele a organização e a operação do secretariado da
Comunidade, de modo que ela entre desde logo num processo de
desenvolvimento autônomo capaz de acelerar e regularizar a
realização de suas metas de curto e até de longo prazo. Da
mesma forma, ninguém compreende melhor que ele os
compromissos de solidariedade Ooitica inseparáveis cia idéia
da Comunidade.
O Brasil deve a V., caro amigo, a generosidade com que
prescindiu de outros e inestimáveis serviços de José
Aparecido, para mandá-lo a Lisboa como Embaixador, com a
missão de cuidar, tanto de nossas relações bilaterais com
Portugal, quanto dos entendimentos com vistas à Comunidade.
Se ela hoje é uma realidade promissora, uma parte
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significativa da contribuição brasileira à sua construção
tem de ser creditada a V. e a José Aparecido.
Com esta singela mas sincera homenagem, receba o abraço de
seu admirador.
BarDosa Lima Sobrinho
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrto a

requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 208a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1996

Pr5id pç2 cos Deoutados Agostinho Patrus
e Wande r ey Avia
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1.009. 965. 987. 988 e 755/96 e do Projeto de Lei
Complementar rig 17/96; aprovação - Questão de ordem -
Requerimentos: Requerimento aa Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais; inclusão do Projeto de Lei flQ 337/95
em ordem co dia, para os fins co art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio;
encaminhamento á Mesa da Assembléia - Requerimentos ngs
1.626, 1.627 e 1.644/96: aprovação - 2? Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em lg turno. co Projeto de Lei flQ 774/96;
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrjs - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermario Batista - Antônio Júlio -
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Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
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Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
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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. Sob 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 à
leitura da ata ca rjnião arrte'ior. cue 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 á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.034/96

Declara de jtlidaOe pública a Santa Casa de Misericordia,
com seae no Municicio de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada cie utilidade pública a Santa Casa

de Misericõrdia, com sede no Municipio de Canápolis.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala cias Reuniões, 20 de novemoro de 1996.
Leonidio Bouças
Just ificação: Fundada em 1955, a Santa Casa de

Misericórdia. com sede no Municipio de Canápolis, é uma
associação beneficente sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a prestação de assistência médica e serviços
correlatos. Reserva 30% da capacidade de seu hospital para o
atendimento de idosos e menores desaSsistidoS, promovendo um
trabalho relevante em prol da comunidade do munic'ipio.
Assim sendo, esperamos cue a associação seja declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e ce Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c.'c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.839/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas á
instalação de ponto de ônibus coberto no Km 24 da BR-135 e à
realização de ooras de melhoria no acostamento da mesma
rodovia. (- A Comissão cie Administração Pública.)
NQ 1.840/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Templários do Alvorecer nQ 141, localizada nesta
Capital, por seus 14 anos de existência.
No 1.841/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
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consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Treze de Dezembro ng 118, localizada no Município
de Campos Altos, por seus 15 anos de existência.
Ng 1.842/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz e Caridade, localizada no Município de Três
Pontas, por seus 11 anos de existência. (- Distribuídos á
Comissão de Educação.
NQ 1.843/96. do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando
seja formulado apelo ao Corregedor-Geral de Justiça com
vistas a que sejam tomadas providências com relação à
cobrança abusiva de emolumentos por parte do Cartório de
Registro Distribuidor aa Comarca de Fruta]. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e do Deputado Hely
Tarqüinio. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações do Deputado

Wanderey Ávila e da Comissão de Administração Pública.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
subo hoje a esta tribuna para fazer uma ode a um pequeno
pais encravado no Mediterrâneo, centro irradiador de cultura
e civilização, possuidor de invejáveis 5.000 anos de
História, do qual tenho o orgulho de ser descendente.
Falo em 22 de novembro. data nacional do Libano, dessa
nação pequena em território, mas grande nas realizações e na
influência que exerce sobre todo o mundo. Aqui, somos
muitos. A colônia libanesa, seus filhos e netos representam
um contingente populacional maior do que os habitantes do
próprio Líbano.
Lá, nossos antepassados, entre 3.000 e 1.200 a.C.
conheceram os cananeus; entre 1.200 e 550 a.C., abrigaram a
civilização dos fenícios; estiveram sob o dominio persa.
helênico, bizantino: assistiram às cruzadas medievais,
caíram em mãos dos mamelucos e do império turco-otomano.
Essa dominação prosseguiu até o mais recente domínio
francês, do inicio deste século até 1943, quando o Libano
tornou-se independente.
Logo em seguida, após a Segunda Guerra, a ONU propôs a
partilha da Palestina e a criação do Estado judeu. A Liga
Árabe não aceitou e, a partir dai, sucederam-se os conflitos
árabe-israelenses de 1947-1949. 1955, 1967, 1973 e 1975. Até
agora poucos foram os momentos sem atritos ou tensões para o
Líbano. um dos países que mais sofre em conseqüência dessas
guerras.
Porém, mesmo com todos esses problemas que envolvem uma
monumental reconstrução - prevista para durar até o ano de
2.006 - o Líbano se habilita para ser a praça financeira do
Oriente Médio, graças à cultura pluralista do povo libanês,
seu espirito empreendedor, seu 'savoir faire" em matéria de
serviços.
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Sr. Presidente, Srs. De putados. Queremos enviar hoje nossas
congra:ulações a todos os libaneses do Brasil, onde, em tom
de brincadeira, dizemos que a única guerra a nos separar dos
judeus é a guerra de preços em nossos estabelecimentos
comerciais.
Nossas congratulações a todos os libaneses deste Estado e

seus familiares. Que homenageamos especialmente na pessoa do
Sr. Toufic Kassem El-Awar, um dos poucos combatentes e herói
da independência do Libano ainda vivo, residente no Brasil
desde 1952, casado com a Sra. Jamel Hossain El-Awar. com
quem educou os filhos Walid, Khaled. Rachid, Mahmud. Mahmed
e Tárik. A todos os que, seja emigrados há muitos anos, como
é o caso de nossos pais, seja recentemente, contribuem para
o progresso e o desenvolvimento de Minas Gerais.
Neste 22 de novembro, data nacional do Líbano, o nosso

anseio é só um: ver a nossa pátria livre das guerras e cas
pressões internacionais, para Que possa cumprir o seu
destino cosmopolita. E que a paz permita a seu povo a plena
liberdade de ir e vir, de viver, trabalhar, produzir
riquezas e delas poder desfrutar.
Como muito bem disse o poeta e escritor libanês Jorge El
Adoum em seu famoso livro 'Adonai (Lê:)
"O Líbano e o mar são dois namorados aue vêem passar os

sêculos, brincando e se acariciando, despreocupados e
felizes. O mar impele do horizonte as ondas para mesclar a
prata da sua espuma com o ouro das areias do Libano,
cobrindo assim, com seu manto prateado, a cabeleira áurea do
seu namorado, num amoroso amplexo. Suas ondas, em seu fluxo,
o abraçam e no refluxo - dolorosa ausência para os que se
amam - estreita seus pés como última caricia e final
protesto.
O Libano é a inspiração de poetas, músicos e pintores, ê o
paraiso perdido do mundo.".
Além dessa homenagem que prestamos aos nossos ancestrais e
a nós mesmos, como descendentes diretos de libaneses, quero
trazer ao conhecimento dos nossos colegas e amigos,
principalmente os da primeira legislatura, que, precisamente
no dia 9/3/95. foi levantada a Questão da Vale do Rio Doce.
Realmente, não tivemos o apoio necessário para prosseguir
naquela luta.
Já foi lido nesta Assembléia esse pronunciamento, mas quero

dizer que, naquela data, já estávamos aqui falando sobre a
Vale do Rio Doce, como anteriormente falamos sobre a
USIMINAS. sobre a PETROBRÃS, sobre o Banco do Brasil. Todos
eles, principalmente a PETROBRÁS. estão na mira dos
entreguistas desta Nação. Quero trazer ao conhecimento dos
ilustres companheiros e colegas, após mais de um ano, a
seguinte mensagem, que recebi em virtude daquele meu
pronunciamento: "Brasilia, 2/5/95. Caro Deputado: Acusando o
recebimento, agradeço o envio de seu pronunciamento sobre a
privatização da Cia. Vale do Rio Doce. Ao ensejo, envio-lhe
meus cumprimentos pela atitude de defesa da soberania
nacional. Atenciosamente, Zaire Rezende".
Meus amigos, em virtude do movimento ora instalado.
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queremos apresentar a esta Casa o seguinte requerimento:
(Lê:
"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., com
fundamento no art. 245, XIV, c/c o art. 112, III, do
Regimento Interno, a constituição de comissão especial para
acompanhar o processo de privatização da Cia. Vale do Rio
Doce.
Sala das Reuniões. 21 de novembro oe 1996.
Ibrahim .Jacob
Justificação: O já desencadeado processo da privatização da

Cia. Vale do Rio Doce, pretendida pelo Governo Federal, tem
despertado o interesse da sociedade e, em especial, do povo
mineiro. A polêmica em torno do tema é resultante da
privilegiada posição que essa conceituadissima empresa, com
sede em Minas Gerais, ocuoa no cenário econômico
internacional, em sua área de atuação. O Estado de Minas
Gerais, por meio do Poder Legislativo, verdadeira caixa de
ressonância dos anseios da população mineira, não pode
furtar-se a suas responsabilidades, neste momento histórico.
E indispensável que esta Casa acompanhe, com interesse, de
perto, esse processo, ouvindo autoridades, efetuando
análises e tirando conclusões firmes e seguras, sempre em
nome dos legitimos interesses cas Minas Gerais."
Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2 Parte aa
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.

Leitura de ComunicaçõesApresentadas
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na 49a Reunião Ordinária.
do Projeto de Lei ng 954/96. Co Deputado Antônio Júlio, e
dos Requerimentos ngs 1.773/96, do Deputado Anderson Adauto.
e 1.774/96. do Deputado Ermano Batista (Ciente. Publique-
se.); e pelo Deputado Wariderley Ávila - falecimento do Sr.
Raimundo Magalhães Pereira, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

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 609/95, do Deputado Arnaldo
Penna, que autoriza o Poder Executivo a stituir campanha
educativa cultural no Estado; 900/96. . Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a coar ao Municipio
de Lima Duarte imóveis que menciona; 999/96, ao Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer
critérios e fórmulas para a extinção de obrigações
crediticias para com a Fiat; 1.009/96. do Governador do
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Estado, que acresce o limite fixado pelo Poder Executivo
para realizar operações de crédito; 965/96, do Governador do
Estaco, que cria o Centro de Recursos Humanos João Pinheiro
na estrutura orgânica ca Secretaria de Estado da Educação:
987/96. da Comissão de Educação, que dispõe sobre o Conselho
Estadual de Turismo e dá outras providências; 988/96. da
Comissão de Educação . que dispõe sobre o Plano Mineiro de
Turismo; 755/96, do Deputado Ajalmar Silva, que torna
obrigatória a divulgação de informações sobre o seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veiculos
automotores; e do Projeto de Lei Complementar no 17/96. do
Trbunai de Justiça do Estaco. quealtera a Lei Complementar
ng 38. de 3/2/94, que se refere á composição do Tribunal de
Alçada. (A sanção.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, gostaria de manifestar o nosso
protesto com relação a uma atitude tomada pelo Deputado
Ermano Batista, Presidente interino que substituiu V. Exa.
ontem, nesta Casa. Em virtude da função de corregedor que
exerce, ele deveria também ter mais cuidado com a ética. Ele
considerou rejeição, a manifestação de apenas quatro
Deputados que se levantaram para se posicionar
contrariamente ao projeto cue estava em votação. Quando
pedimos a verificação. essa falha foi corrigida. Nosso
repúdio é para que isso não aconteça mais, porque causa má
impressão e demonstra falta de zelo da Casa. Nesse sentido,
fazemos nosso protesto.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras Co Deputado
Marcos Helénio uma vez que a votação foi anulada, o projeto
em q uestão será novamente inc liuioo em ordem Co dia.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, solicitando, nos termos regimentais,
a retirada de tramitação do Projeto de Lei ng 337/95. de sua
autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do
art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio, pedindo seja
solicitaoa à Mesa ca Assemp léia a constituição de uma
comissão es pecial destinada a obter todas as informações
possiveis sobre património, estatuto social, estrutura
organizacional, processo produtivo, regulamentos
operacionais, indices de lucratividade, volume de
investimentos da Companhia Vale do Rio Doce, bem como sobre
a aplicação de parcela de seu lucro liquido em beneficio das
regiões onde a empresa atua, e, ainda, informações sobre
como obter e analisar os dados que compõem e estão
disponibilizados na sala de informações ('Data Roorn")
organizada pelo BNDES na sede ca referida empresa. A
Comissão de Administração Pública, nos termos da Deliberação
da Mesa ng 761.'.
- A seguir, são submetidos a votação e a provados, cada um

por sua vez, os Requerimentos ngs 1.626/96. da Comissão de
Defesa do Consumidor, em que pede informações ao Corregedor-
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Geral de Justiça sobre os serviços cartoriais do Estado, bem
como o envio dos documentos que menciona: 1.627/96. cia
Comissão de Defesa do Consumidor, pedindo informações ao
Presidente do Tribunal de Justiça sobre o projeto de lei que
seria encaminhado a esta Casa, disciplinando critérios para
a criação de novas serventias; e 1.644/96, do De putado Paulo
Piau, em que solicita a inserção, nos anais da Casa, do
documento Carta de Formiga", emanado do V Congresso Mineiro
de Jornais e Revistas e do XII Congresso Mineiro de Jornais
do Interior, realizados na cidade de Formiga, no período de
22 a 25/8/96. (Cumpra-se.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.009, 999 e
900/96. em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão. em 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 774/96. do Deputado Luiz Antônio Zanto, que
disciplina a administração de medicamento a aluno nas
escolas públicas estaduais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela rejeição do
projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno. , o Projeto
de Lei ng 774/96 na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão
de Saúde e Ação Social.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidéncia encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 22. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 22 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanoerley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum'.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Ermano Bat,sta -
Anivaldo Coelho - António Roberto - Bilac Pinto - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - Marco Régis - Olinto Godinno - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão
Pedro Toledo.
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Falta ce Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 25. às 20 horas.

ATA DA 148? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidencia do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar ng
17/96; votação co projeto, salvo emenca: aprovação; votação
da Emenda flQ 1: rejeição - Votação, em 1Q turno, co Projeto
de Lei flQ 220/95; votação do Substitutivo ng 2. salvo
emenca; rejeição: votação do Substitutivo ng 1; rejeição:
votação do projeto: rejeição - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 626/96: rejeição - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanóeriey Avia - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Macriado - Giycon
Terra Pinto - Hely Tarqüin%o - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - 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 Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min.
a lista de comparecimento registra a existência ae numero
regimental. Declaro aberta a reuriâo. Son a proteção de Deus
e em nome ao povo mineiro, iniciamos os nossostrabalhos.
Com a palavra. o Sr. Secretario, para proceder á leitura da
ata da reunião anterior.

1? PARTE
Ata

- O Deputado Antônio Andrade, 2o-Secretá r io "ao Moc".
procede à leitura da ata ca reunão anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
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Presidência vai passar à 2 51 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano,

que não ha "quorum' qualificado para a votação das propostas
de emenda á Constituição, mas que o há para a votação das
demais matérias, passa à votação, em 2g turno. do Projeto de
Lei Complementar ng 17/96. do Tribunal de Justiça, que
altera a composição numérica do Tribunal de Alçada do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em ig turno, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, na conformidade do art. 263 do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la
deverão responder "não'. Antes, a Presidência informa ao
Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o
projeto de lei complementar será aprovado se Obtiver 39
votos favoráveis. Em votação, o projeto, salvo emenda. Com  a
palavra. o Sr. Secretário, para proceder à cnamada para
votação nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Errnano Batista) - (- Faz a

chamada.
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Aílton Vilela - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros -
Marcelo Gonçalves - Marco Rêgis - Marcos Helénio - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputacos. Não houve
voto contrário. Portanto, está aprovado o projeto.
O Sr. Presidente - Vamos submeter a votação, pelo processo
nominal, a Emenda ng 1 ao Projeto de Lei Complementar flQ
17/96. do Tribunal de Justiça, a qual recebeu parecer pela
aprovação. A Presidência solicita ao Secretário que proceda
à leitura da emenda.
O Sr. Secretário ) - (- Lê a Emenda ng 1.)
- A emenda lida pelo Sr. Secretário é a publicada na edição

do dia 26/10/96.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Secretário que
proceda á chamada para votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Ibrahlm Jacod - Ermano Batista - Aliton
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Vilela - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta -
Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Hely Tarqjinio - Jairo Ataide - Olinto Godinho -
Ronaldo Vasconcel los - Simão Pedro Toledo.
- Respondem não' à chamada os seguintes Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Alvaro Antônio - Antônio Andrade
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Diizon Meio Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Gi l mar Machado -
Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Maria Barros -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz
- Sebastião Costa.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 De putados. Votaram
'não 27 De putados. Está rejeitada a Emenda nQ 1. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei
Complementar ng 17/96. A Comissão de Redação.
Não havendo ainda "quorum" para a votação das propostas de

emendas à Constituição, a Presidência passa á votação, em lg
turno, do Projeto de Lei rig 220/95, do Deputado Geraldo
Rezende, Que dispõe sobre a criação da Escola Técnica
Estadual de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto ria forma do Substitutivo
ng 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 2, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Educação, que opina Dela aprovação da Emenda ng 1 na forma
a Subemenda ng 2. Que apresenta. Em votação, o Substitutivo

ng 2, salvo emenda. Os De putados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 626/96. co
Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a concessão cc
incentivo fiscal relativo ao IPVA. A Comissão de Justiça
concluiu Dela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com a Emenda
no 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela rejeição do projeto. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição das Emendas ngs 2 e 3. Em votação, o
proleto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. - Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Permanecendo a inexistência cie "quorum"
qual ficado para a votação da matéria remanescente na pauta.
a Presidéncia 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 extraordinãria, também
de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 35 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas ao aia doze de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Maria José Haueisen, Wanderley
Ávila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Glycon Terra Pinto e Marcos Helénio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José
Haueisen, declara abertos os trabalhos, após o cue é a ata
ca reunião anterior lida e aprovada. Em seguida, a
Presidente informa que, nos termos do art. 3g, III. da Lei
nQ 11.815. de 24/1/95, e do f 4Q 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. A seguir, faz uso da palavra
o Deputado Clêuber Carneiro, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Três Marias,
Prefeitura Municipal ce Santa Bárbara. Serviço de Obras
Sociais, Asilo São Vicente de Paulo de Araxá. Associação
Comunitária dos Moradores de Zelândia, Associação da
Pastoral da Criança de Abadia dos Dourados, Creche Santa
Terezinha, Associação Comunitária Unidos Venceremos.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima.
Flamengo do Corguinho Futebol Clube, Conselho Central da
Sociedade São Vicente de Paulo - Congonhas, Casa da Amizade
das Senhoras de Rotarianos de Lagamar. Casa da Amizade das
Senhoras ae Rotarianos de Lagamar. Caixa Escolar Bnighenti
Cesare. Caixa Escolar Padre José Maria Xavier, Obras Sociais
da Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Associação Muda
Matozinhos. Associação de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Santa Rita, Prefeitura Municipal de Senhora de
Oliveira. Ação Feminina de Assistência Social do 6g BPM,
Associação Comunitária Amigos de Mocambinho. Associação
Comunitária do Bem-Estar Social de Juvenilia, Clube de Mães
de Pedras de Maria da Cruz, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Lagoa dos Patos. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Lagoa dos Patos, Caixa Beneficente Maria de
Nazareth. Hospital Imaculada Conceição. Centro Social de
Assistência Comunitária, Albergue São Francisco de Assis.
Associação dos Deficientes Fisicos de Contagem, Ação
Comunitária de Senador Cortes. Associação Comunitária de
lapu. Associação de Assistência Comunitária de Santa
Juliana, Santa Casa de Misericórdia de União. Associação ce
Amigos das Comunidades de Pedreira e Fomento. Associação dos
Amigos e Moradores do Bairro São Januário. Associação dos
Moradores do Conjunto Alvorada, Creches Comunitárias
Associadas de Uberlândia. Associação Comunitária Bairro
Landi, Caixa Escolar Branca Celeste Raso Assumpção,
Associação de Amigos das Comunidades de Pedreira e Fomento.
Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliadora de Coronel
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Fabriciano, Associação de Motociclismo do Norte de Minas.
Caixa Escolar Professora Laudelina Fonseca, Associação de
Crianças Deficientes. Caixa Escolar Apio da Paixão Cardoso,
Centro Social e Comunitário de Pedro Leopoldo. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Natalândia,
Associação Comunitária de Cajamba. Associação Comunitária de
Cajamba, Associação de Pais e Amigos do Centro Educacional
Lima Duarte. Clube de Serviço dos Amigos de Hermilo Alves.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Conceição do
Formoso. Prefeitura Municipal de Barbacena, Prefeitura
Municipal õe Almenara, Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Conceição do Capim, Caixa Escolar José de
Oliveira Fonseca. União Pró-Melhoramentos de Cuparaque e
Adjacências, Obra Social Dom Bosco, Associação Clube de Mães
de Teõfilo Otôni, Caixa Escolar São José de Pedro Leopoldo,
Centro Social Comunitário de Pedro Leopoldo, Nacional
Esporte Clube de Pedro Leopoldo, Ação Comunitária e
Cultural. Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia,
Comunidades de Danças e Cantos Musicais Vida e Adoração.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Penna. Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Manda Saia II. Creche
Comunitária Maria Floripes, Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Glória, Associação de Moradores do
Bairro Santa Helena, União Comunitária de Santa Rita de
Minas, Dragões da Independência, Associação Comunitária dos
Moradores dos Mundéus, Faculdades Unidas do Norte de Minas -
FUNORTE. Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade do Revés ao Belém, Prefeitura Municipal de
Galiléia. Associação Comunitária dos Moradores de Zelândia.
Casa de Caridade de Viçosa - Hospital São Sebastião,
Prefeitura Municipal de Uberaba. Faculdades Unidas do Norte
de Minas - FUNORTE, Associação Comunitária do Bem-Estar
Social de Juvenilia, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Marruaz. Prefeitura Municipal de Delfim Moreira,
Associação Comunitária dos Moradores de Zelândia. Prefeitura
Municipal de Carmo do Paranaiba. Associação Assistencial
Caminho da Luz. Creche Comunitária Tia Neli. SOS Vidas d
Rio Casca. Associação Comunitária ao Bairro Cheverand.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Sede do Municipio
de Divino. Conselho Rionovense de Defesa da Cidadania.
Prefeitura Municipal de Mercês. Núcleo de Assistência
Social, Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição
Vila São Rafael Bairro Esplanada. Irmandade de São José.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
a provados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Decutados Wanaerley
Avila, lg-Vice-Presidente, e Ermano Batista. 4p-Secretário,
que emitem pareceres por sua aprovação, os quais são
submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por
sua vez. Em seguida, o Deputado Ermano Batista informa que a
Associação Beneficente Cristã de Cultura fez a devolução da
verba recebida, com as devidas correções. Cumprida a
finalidade aa reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros aa Mesa e da Comissão para
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a bróxirna reunião, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de novembro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Cléuber Carneiro - Marcos Helênio -
Sebastião Helvécio.
ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez noras do dia treze de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e
Durval Angelo, membros da Comissão supracitada. Acha-se
presente também o Deputado Geraldo Nascimento. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva.
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria da pauta. O Presidente comunica o recebimento de
ofícios do Sr. Márcio Júlio C. Moura e outros (publicado no
Diário do Legislativo em 7/11/96) e do Presidente da
Câmara Municipal de Juiz de Fora (publicado no Diário do
Legislativo em 8/11/96). A Presidência comunica, ainda, o
recebimento das seguintes proposições: Projeto deLei ng
957/96 e Requerimento ng 1.773/96 (distribuídos a Deputada
Elbe Brandão) e Requerimento ng 1.774/96 (distribuido ao
Deputado Arnaldo Penna). Esgotada a matéria destinada á l
Parte da reunião, a Presidência passa à 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições ca
Comissão. São apresentados requerimento da Deputada Elbe
Brandão, mediante o qual solicitando a realização de reunião
conjunta das Comissões de Administração Pública, de Defesa
do Consumidor e de Direitos e Garantias Fundamentais, com a
finalidade de estudar a possibilidade de reativarem-se
linhas de trem de passageiros no Estado de Minas Gerais:
requerimentos da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado
Gilmar Machado, em que solicitam acrescentarem-se nomes de
convidados para a reunião conjunta anteriormente mencionada.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. Esgotada essa fase, a
Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário. O Presidente redistribui
ao Deputado Durval Angelo o Projeto de Lei ng 929/96, do
Deputado Geraldo Nascimento, e solicita-lhe que proceda á
leitura do parecer para o ig turno. O relator conclui pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo flQ 1. que
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, o Deputado Arnaldo Penna, relator no
ig turno do Projeto de Lei ng 934/96, do Deputado Durval
Angelo, solicita seja concedido prazo regimental para emitir
seu parecer, pedido que é deferido belo Presidente. Esgotada
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a matéria da 2 Fase da Ordem do Dia, passa-se á 3 51 Fase,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado em 1Q turno, com a Emenda ng 1, o
Projeto de Lei ng 925/96 (reator: Deputado Arnaldo Penna).
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. 20 de novembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Carlos Murta - Bonifãc.o Mourão

- El pe Brandão - Arnaldo Derna. -
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira e Jorge Harinas, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Antônio
Roberto. Hely Tarqüinlo e Sebastião Navarro Vieira. Havendo
número regimental, o Presidente, De putado Carlos Pimenta,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa á discussão
e à votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei ngs 709. 825, 847, 850 a 853, 855. 860. 871. 881. 884 a
887 e 892/96, os quais são aprovados. Prosseguindo, a
Presidência registra a presença do Sr. José Rafael Guerra
Pinto Coelho. Secretário oa Saúde, e ca Sra. Patricia
Brandão Ribeiro, Superintendente de Planejamento e
Coordenação, e convida-os a tomar assento à mesa. O Deputado
Carlos Pimenta, como autor do requerimento que motivou o
convite, informa que o Secretário está presente para debater
o orçamento do Estado, no q ue tange à área da saúde, para o
exercicio de 1997. A pós as exposições, participam dos
debates todos os parlamentares presentes. conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade ca reunião, a

• Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros cia Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Hanras - Marco Régis -

Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze ce
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Olinto Godinho, Elbe Brandão
e Ajalmar Silva (substituindo este ao De putado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
referida Comissão. Na ausência do Presidente, a Deputada
Eloe Brandão assume a Presidência e, havendo número
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regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Olinto Godinho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da
reunião é apreciar a matéria da pauta e, a seguir, procede á
leitura do Oficio ng 1.141/96. do Presidente da RIJR#LMINAS,
o qual encaminha processo de alienação de terra devoluta em
nome de Francisco Gomes de Souza. do Município de José
Gonçalves ae Minas, em diligência nessa entidade: e do Aviso
flQ 670. do Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
comunicando que essa Pasta celebrou convênio com o Conselho
das Associações dos Cafeicultores do Cerrado - CECCER -, nos
termos que refere. A Presidência designa o Deputado Olinto
Godinho para relatar o Projeto de Lei ng 937/96, do Deputado
Paulo Piau. no 2g turno. Passando à 1 Fase da Ordem do Dia.
a Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado
Paulo Piau, em que solicita sejam convidados um
representante da Superintendência de Cooperativismo da
Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, os Presidentes da OCEMG e da EMATER-MG e o
Sr. João Roberto Pulitti. Presidente do Conselho de
Agropecuária da Associação Comercial de Minas e Diretor da
FAEMG, para discutirem o cooperativismo em Minas Gerais, em
reunião da Comissão. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Verifica-se a presença do Deputado Paulo Piau.
A Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Autor Vilela -

Marcos Helênio - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 57a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de novembro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Geraldo Rezende e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e ainda os seguintes
Deputados, membros das Comissões a que se refere o art. 216,

l Q, do Regimento Interno: Geraldo Santanna. da Comissão de
Constituição e Justiça; Dilzon Melo, da Comissão ce Assuntos
Municipais; Arnaldo Penna. da Comissão de Ciência e
Tecnologia, e Simão Pedro Toledo. ca Comissão de
Agropecuária e Política Rural (substituindo os dois últimos
aos Deputados Kemil Kumaira e Arnaldo Canarinho.
respectivamente, por indicação da Liderança do PSDB).
Havendo número regimental, o Presidente 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. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar o Parecer para o Turno único
do Projeto de Lei nQ 1.009/96, que acresce o limite fixado
para o Poder Executivo realizar operações de crédito e para
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o qual, nos termos do art. 135, lg, do Regimento Interno,
foi designado relator o De putado Romeu Queiroz. Com a
palavra, o relator emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto ce Lei np 1.009/96 em turno único,
na forma proposta. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária de logo
mais, às 14h45min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Miguel Martini. p residente - Ronalco Vasconcel los - Marcos
Helênio - Bilac Pinto - Geraido Rezende - Péricles Ferreira

Giycor Terra Pinto

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 865/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o
Projeto de Lei rg 865/96 dispõe sobre o uso. o manejo e a
conservação do solo agrícola e dá outras providências.
Após sua publicação, a matéria foi distribuida, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer. A Comissão de
Constituição  Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade oa proposição com as
Emendas ngs 1 a 8, oue apresentou. A Comissão de
Agropecuària e Política Rural opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo ng 1, por ela apresentado,
e pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 a 8, da Comissão
de Constituição e Justiça.
O projeto vem a esta Comissão por força de requerimento
aprovado em Plenário, na reunião do dia 21/8/96. Cumpre-nos,
assim, opinar sobre a matéria quanto a Sua repercussão na
área ambiental

Fundamentação
Devido ás freqüentes agressões contra o meio ambiente, vem-
se tornando crescente, em todo o mundo, a preocupação de
promulgar leis e executar políticas de proteção e
recuperação dos recursos naturais. NO Brasil e em Minas
Gerais, a situação não é diferente, e muito se tem avançado
nesse sentido, na tentativa de se assegurar a efetividade do
direito, previsto nas Constituições Federal e Estadual, ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
esse sentido, a iniciativa da Comissão ce Agropecuária e

Política Rural de propor regulamentação oo uso. do manejo e
da conservação do solo agrícola no Estado é bastante
louvável. A proposição vem preencher uma lacuna existente em
nossa legislação ambiental. fato que pôde ser constatado
durante o Fórum Técnico Terra Viva, promovido por esta Casa
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em novembro de 1995, do qual participaram diversas entidades
ambientalistas. Conforme se depreende de sua justificação, o
projeto em tela incorpora as principais recomendações
daquele evento.
A conservação do solo é fator fundamental na preservação do
meio ambiente. O uso e o manejo inadequado do solo agrícola
favorecem os processos desastrosos da erosão e da
desertificação, que, além de provocarem a degradação das
terras, tornando-as improdutivas, são responsáveis pelo
assoreamento dos rios e pela contaminação aOS mananciais por
produtos químicos aplicados nas lavouras e arrastados pelas
enxurradas.
Segundo estudos da Federação das Associações dos
Engenheiros Agrônomos do Brasil - FAEAB -, perdem-se, no
Pais, a cada ano. devido à erosão e ao mau uso, cerca de
600.000.000t de solo agrícola, o que corresponde a,
aproximadamente. 300.000ha. ou 0,5% da área nacional ocupada
com lavouras. Trata-se de um problema extenso, sério e
crescente, e são necessárias medidas como as que se propõem
para seu controle.
Deve-se ressaltar que as modificações contidas no
Substitutivo ng 1 são extremamente oportunaS, uma vez que
demonstram preocupação com a conservação da água, á qual a
conservação do solo está intimamente ligada.
Dutrossim, percebe-se que, como instrumento de ordenamento
do uso do solo agricola, o projeto se assenta nos princípios
do desenvolvimento sustentável, que pressupõe a
compatibilização do crescimento econômico com a utilização
racional dos recursos naturais.

Conclusão
Diante ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 865/96 na forma do Substitutivo ng 1.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Ivo José. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Antônio Roberto.
PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 919/96
Comissão de Fiscalização flnanceira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
em epigrafe dispõe sobre o apostilamento de Diretores de
escolas estaduais.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Posteriormente. a Comissão de Administração Pública

manifestou-se pela aprovação da proposição.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo assegurar aos Diretores
de estabelecimentos estaduais de ensino o direito de
continuarem a receber a remuneração do cargo após terem sido
exonerados, desde que cumpridos Cinco anos de efetivo
exercido. Em outras palavras, propõe-se que os Diretores
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possam apostilar-se com cinco anos, em vez dos atuais dez
anos, válidos para os servidores públicOS estaduais em
geral.
Após convidarmos os diversos segmentos da sociedade para um
debate democrático e enriquecedor e auscultarmos seus
anseios, posicionamentos e reivindicações. extraímos daí
algumas idéias e reflexões.
Nos lindes da competência desta Comissão, faz-se mister

observar, inicialmente. Que o fato de a proposição assegurar
o apostilamento com cinco anos não significa Que todos os
Diretores serão efetivamente apostilados nesse prazo, pois a
exoneração não poderá dar-se a pedido. Inclusive, registre-
se que muitos Diretores, por idealismo e dedicação ao
magistério, têm, por opção própria, permanecido no cargo,
mesmo após terem completado o interregno legal.
Além disso, o Diretor apostilaco ficará obrigado a cumprir
jornada semanal de 40 horas, ao invés de 20 horas, ou seja.
em tese, evitar-se-ia a admissão ae um outro servidor.
Ademais, como os Diretores, da mesma forma que os demais
servidores, já têm direito ao apostilamento proporcional
após quatro anos no cargo, a diferença a considerar seria
entre o apostilamento integral e esse proporcional.
Assim, esses fatos atenuam a repercussão financeirada
proposição, que, segundo o nosso entendimento, deverá ser
amplamente suplantada pelos benefícios dela advindos.
Realmente, a medida reveste-se de grande senso de justiça,
pois o Diretor de escola submete-se a provas de titulação e
capacitação técnica, a processo eletivo no âmbito da
comunidade e ao referendo do Governador do Estado e também
tem um mandato com prazo fixo de três anos. Assim, torna-se
difícil para ele alcançar os dez anos exigidos para o
apostilamento. Trata-se, portanto, de uma situação
especifica, distinta da Que ocorre nos demais cargos em
comissão, exigindo, por isso, um tratamento diferenciado
para se restaurar a eqüidade.
Ademais, a proposição reveste-se de grande alcance social.
pois contempla a educação e, em especial, o magistério.
Entendemos que essa deveria ser prioridade de qualquer
Governo, porém, usualmente, as políticas públicas a ela têm
destinado poucos recursos orçamentários, preferindo
direcionã-los para obras Que possibilitem, sob diversos
aspectos, retorno eleitoral mais imediato. E. quando gastam
com educação. Quase sempre preferem fazê-lo construindo
prédio esquecendo a alma ou a essência da escola, o
professor, que fica relegado a um plano secundário.
Além disso, no debate que promovemos, todos os segmentos da
sociedade. inclusive o próprio Executivo, este com algumas
ressalvas, manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para exarar nossa

opinião no sentido de ser necessário termos uma política de
pessoal permanente, que privilegie o desenvolvimento na
carreira e a profissionalização do servidor e propicie a
prestação de um serviço público que atenda aos anseios da
sociedade.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,

do Projeto de Lei ng 919/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos Helênio, relator -
Geraldo Rezence - Pêricles Ferreira - Giycon Terra Pinto -
Bilac Pinto.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 999/96

(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 nQ 146/96,
autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios e
fórmulas para a extinção de obrigações crediticias para com
a Fiat Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A. e dá outras
providências.
Publicada em 31/10/96, 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
O art. 61 da Constituição do Estado enumera as matérias
sobre as quais cabe à Assembléia Legislativa dispor, com a
sa nção do Chefe do Poder Executivo, incluindo entre elas a
divida pública.
De fato, considerando-se como divida pública qualquer

compromisso assumido pelo Estado que envolva
responsabilidades financeiras, não poderia o Poder
Legislativo ficar estranro a tais responsabilidades. Por
isso, é este Poder que decide como devem ser pagas as
dividas públicas, o que lhe assegura um controle mais
efetivo da situação financeira do Estado.
O objeto da proposição ora analisada é a solução de uma
divida do Estado para com o Grupo Fiat. colocando termo a
uma antiga pendência já levada até mesmo à apreciação do
Poder Judiciário-
0 Governador do Estado traz, com o projeto ce lei de sua
autoria, a solução ao litígio mediante a celebração de um
acordo entre as partes que resultará no pagamento da divida
do Estado com recursos provenientes da quitação, por
empresas do Grupo Fiat, de financiamentos que a elas forem
concedidos pelo Funco de Incentivo à Industrialização -
FIND.
Do ponto de vista formal, o projeto não encontra óbices
quer no que tange à competência do Estado para legislar
sobre a matéria, quer quanto à iniciativa da proposição.
O instrumento de acordo a ser celebrado encontra
embasamento legal no art. 171 do Código TriDutário Nacional
que assim dispõe:
'Art.	171 - A lei pode facultar, nas condições que
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estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária celebrar transação que, mediante concessões
mútuas, importe em terminação de litígio e consequente
extinção de crédito tributário".
Determinadas alterações, contudo, se fazem necessárias não
só para maior clareza do texto legal como também para sanar
algumas falhas.
A Emenda nQ 1 visa a substituir no art. lQ a expressão
critérios e maneiras por outra que nos parece mais

adequada.
Á Emenda flQ 2. ao dar nova redação ao parágrafo único do
art. 2g. retira do texto a referência à Unidade Fiscal de
Referência - UFIR -, estabelecendo que o valor ca divida do
Estado será atualizado anualmente pelo mesmo indice
utilizado para atualização monetária aos créditos
tributários estaduais.
Já a Emenda ng 3 tem por finalidade apenas aprimorar a
redação do 1Q do art. 3g sem, contudo, alterar o seu
sentido.
Dando nova redação ao art. 4g. a Emenda ng 4 busca aclarar
alguns pontos que poderiam gerar dúvidas quanto á
interpretação da lei e também Corrigir alguns equívocos,
como O Que diz respeito á cata mencionada no inciso V. que
ceve ser 31/12/2003.
Finalmente, a Emenda nQ 5 busca estabelecer de forma
taxativa que a transação autorizada pela lei deverá pôr fim
a Qualquer litigio, com igual objeto, entre o Grupo Fiat e o
Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pe i a legalidade do Projeto ce Lei n
999/96 com as Emendas ns 1 a S. a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Substitua-se no art. lQ a expressão "critérios e maneiras"
por "critério e fórmula".

EMENDA No 2
Dê-se ao parágrafo único do art. 2Q a seguinte redação:
'Art. 2 - ...................................
Parágrafo único - O valor da divida do Estado. previsto no
caput , será atualizado anualmente, a contar ca data ca
publicação desta lei, pelo índice utilizado para atualização
monetária aos créditos tributários estaduais.'.

EMENDA No 3
Dê-se ao IQ do art. 3Q a seguinte redação:
'Art. 3Q - ....................................
( 1 Q - Para tornar disponíveis os financiamentos, cujos

valores das respectivas quitações serão utilizados para
extinção das obrigações do Estado para com o Grupo ri at. o
instrumento de acorco. previsto no ar. ip, evera
estabelecer as condições em que as empresas do GrL - Fiat
terão acesso e farão jus aos financiamentos, levando-se em
conta o programa de expansão da Capacidade física e de
produção da FIASA, bem como de empresas do Grupo, com o
conseqüente aumento cio recolhimento do ICMS de tais
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empresas.".
EMENDA No 4

Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - No acordo autorizado por esta lei serão

estabelecidas as seguintes condições:
- os valores pagos pelo Estado, a titulo de extinção de

suas obrigações, serão utilizados pela Fiat Automóveis S.A
exclusivamente na constituição de um fundo que se denominará
Fundo Fiat de Desenvolvimento, a ser gerido pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -. em nome e por
conta da Fiat Automóveis S.A., da qual o Banco será
mandatário:
II - os recursos para a constituição do Fundo Fiat de

Desenvolvimento serão transferidos pelo Estado diretamente
ao BDMG. Que emitirá documento comprobatório de seu
recebimento, comunicando à Fiat Automóveis S.A. o valor das
respectivas parcelas:
III - o Fundo Fiat de Desenvolvimento se destinará a apoiar

com financiamentos ou prestação de garantias a instalação de
novas unidades e a expansão, modernização, incorporação,
reativação e recuperação de indústrias localizadas no
Estado, de interesse para o desenvolvimento da indústria
automotiva, inclusive empresas de autopeças controladas
direta ou indiretamente Dela Fiat S.p.A.;
IV - os prazos, limites e encargos financeiros dos

financiamentos serão os vigentes para o FIND-PRDIM, criado
pela Lei ng 11.393. de 6 de novembro de 1994, observado,
ainda, o que for estabelecido pela FIAT e pelo BDMG;
V - o Fundo Fiat de Desenvolvimento será rotativo até 31 de
dezembro de 2003. a partir de quando os valores retornados,
bem como o saldo dos recursos não comprometidos, serão
transferidos pelo BDMG definitivamente à Fiat Automóveis
S.A.".

EMENDA No 5
Substitua-se no art. EQ a expressão de ações judiciais
ajuizadas" por de qualquer ação judicial ajuizada.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Romeu Queiroz -
Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Miguel Martini.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, l, do Regimento

Interno)
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado e objeto da Mensagem no 458/96, autoriza o Poder
Executivo a estabelecer critérios e formas para a extinção
de obrigações crediticias para com a Fiat Automóveis S.A. e
Fiat S.p.A.
Por solicitação do Executivo, o projeto tramita nesta Casa
em regime de urgência, devendo ser apreciado em reunião
conjunta de comissões. Distribuído ás comissões competentes.
a oe Constituição e Justiça opinou pela sua juridicidade.
pela constitucionalidade e pela legalidade e apresentou-lhe
as Emendas flQS 1 a 5.
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Nos termos regimentais, foi distribuído o projeto a esta
Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
econômicos e financeiros.
Designado relator o Deputado Romeu Queiroz. a Comissão se

reuniu em 20/11/96 para apreciar o seu parecer.
Durante a discussão da matéria, o Deputado Marcos Helênio
apresentou duas propostas de emenda, as quais foram
aprovadas por esta Comissão com a concordância do relator.
De acordo com a regra regimental, foi dada nova redação ao

parecer, cuja fundamentação apresentamos a seguir.
Fundamentação

O Projeto de Lei ng 999/96 tem por escopo eliminar
pendência judicial entre o Estado de Minas Gerais e a Fiat
Automóveis S.A., envolvendo créditos tributários pleiteados
pela empresa da ordem de R$250.000.000,00. Em decorrência do
P rojeto industrial implantado em Minas (Betim). a iat
assegurou a si. contratualmente, o beneficio de 'ncen:ivos
fiscais e crediticios. Entre as vantagens. pode-se citar a
isenção do ICMS nas exportações e o respectivo crédito.
Entretanto, em virtude de sua política de vendas
essencialmente voltada para o mercado externo, a Fiat não
dis pôs, em tempo hábil, de débitos de ICMS em conta corrente
a serem compensados com os referidos créditos. O Estado
procurou de diversas formas compensá-los, inclusive
resgatando parte deles em dinheiro. Na tentativa de
assegurar o recebimento do restante dos créditos, a FIAT
ingressou em juizo. De acordo com os cálculos do perito
oficial no processo judicial, os créditos oleiteados atingem
US$183.414.861,32.
O projeto de lei em pauta prevê o pagamento dos créditos á
Fiat, sem causar prejuízo ao fluxo de caixa do Tesouro
Estadual, além de incentivar os investimentos industriais no
setor automotivo, criando um novo patamar de desenvolvimento
regional.
O ponto de partida é a expansão industrial do complexo
Fiat, iniciada no primeiro semestre de 1996, cujos
investimentos em quatro anos poderão atingir o valor ae
US$2 .000.000. 000.00.
De imediato, a Fiat expandiu sua capacidade de produção de
veículos de 1.411 unidades por dia para 1.976. um acréscimo
de 40%. e contratou 2.477 novos funcionários. Em termos de
faturamento, prevê-se um aumento de 300% e, quanto a
impostos, um recolhimento anual de ICMS da ordem de
R$87.000.000,00. O conseqüente incremento de arrecadação
possibilitará à empresa levantar recursos para o capital de
girc junto ao Programa Pró-Indústria, até o limite de 70%
desse aumento. A fórmula proposta para a extinção aos
débitos do Estado estabelece que. quando do pagamento pela
Elat dos financiamentos levantados, o Executivo retorne
essas parcelas de amortização á própria Fiat, depositando-as
numa conta da empresa no BDMG, denominada Fundo Fiat de
Desenvolvimento. Os recursos assim depositados, embora
pertencentes à Fiat, ficarão temporariamente indisponíveis
para a empresa e sob a gestão do BDMG. sendo aplicados em
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projetos de interesse cia indústria automotiva. Em
31/12/2003, todos os recursos existentes no Fundo, saldo e
valores retornados, serão repassados definitivamente para a
Fiat
A aprovação da proposição tem os seguintes aspectos

orçamentários e patrimoniais:
- o Estado reconhece um débito de R$138.142.248,19, menor

que o pretendido pela Fiat (R$250.000.000.00) e inferior ao
valor concluido pelo laudo pericial;
- a Fiat desiste das ações judiciais e cie outras medidas

administrativas:
- o BDMG terá uma receita correspondente a 2.5% das

parcelas liberadas do FIND - Pró-indústria para a Fiat, além
dos recursos repassados pelo Fundo Fiat às empresas
automotivas. Esse valor em moeda de hoje poderá atingir
R$6.907.000,00 até o ano 2003.
A linha de financiamento do FINO-Pró-indústria, com
recursos orçamentários cie R$200.900.000.00 para o exercicio
de 1997, tem as seguintes condições:
- prazo de fruição: de 5 a 8 anos;
- juros anuais: de 0% a 12%;
- prazo de pagamento de cada parcela liberada: 12 meses;
- comissão do BDMG: 2.5% sobre cada parcela liberada:
- atualização monetária: com 50% de redução.
Apresentamos a Subemenda ng 1 á Emenda ng 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, tendo em vista a maior clareza do
texto, e a Emenda ng 6, que determina a publicação de
demonstrações de aplicações do Fundo Fiat e a fiscalização
do Fundo pelo Tribuna] de Cortas do Estaco.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 999/96 no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 3 e ng S.
da Comissão de Constituição e Justiça, a Subemenda ng 1.
desta Comissão, á Emenda ng 4. da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda rip 6. desta Comissão.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 4
Dê-se ao art. 4g do projeto a seguinte redação:
"Art. 4Q - No acordo autorizado por esta lei serão

estabelecidas as seguintes condições:
- os valores pagos pelo Estado, a titulo de extinção de

suas obrigações, serão utilizados pela Fiat Automóveis S.A.
exclusivamente na constituição de um fundo que se denominará
Fundo Fiat de Desenvolvimento, a ser gerido pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -. em nome e por
conta da Fiat Automóveis S.A., da qual o Banco será
mandatário:
II - os recursos para a constituição do Fundo Fiat de

Desenvolvimento serão transferidos pelo Estado diretamente
ao BDMG, que emitirá documento comprobatório de seu
recebimento, comunicando á Fiat Automóveis S.A. o valor das
respectivas parcelas;
III - o Fundo Fiat de Desenvolvimento se destinará a

apoiar, com financiamentos ou prestação de garantias, a
instalação de novas unidades e a expansão. modernização,
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incorporação, reativação e recuperação de indústrias
localizadas no Estado, de interesse para o desenvolvimento
da indústria automotiva, inclusive empresas de autopeças
controladas direta ou indiretamente pela Fiat S.p.A.
iv - os prazos, limites e encargos financeiros dos

financiamentos serão os vigentes para o FIND-PROIM, criado
pela Lei ng 11.393, de 6/11/94. observados, ainda, os
procedimentos administrativos estabelecidos pela Fiat e pelo
SDMC-.
V - o Fundo Fiat de Desenvolvimento será rotativo até 31 de
dezembro de 2003, a partir de quando os valores retornados,
bem como o saldo dos recursos não comprometidos, serão
transferidos pelo BDMG definitivamente à Fiat Automóveis
S..A.

EMENDA No 6
Acrescente-se ao art. 4g o seguinte inciso Vi:
"VI - o Fundo Fiat de Desenvolvimento ficará sujeito á

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e o BDMG fará
publicar no diário oficial do Estado, trimestralmente,
demonstrativo de aplicações do Fundo..
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Romeu Queiroz. "eator - Paulo
Piau - Marcos Helênio - Geraldo Rezende,

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 49/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila. o projeto de le em
tela visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverte-
imóvel ao Município de Paraopeba.
Aprovada rio lQ turno na forma proposta, vem agora a
proposição a esta Comissão para ser objeto de parecer no 2g
turno.

Fundamentação
Como foi salientado anteriormente, sob os ângulos
financeiro e orçamentário não existe oposição ã aprovação do
projeto. O imóvel, que integra o domínio do Pode Executivo
estadual há oito anos, não foi utilizado para os fins
determinados pela Lei Municipal ng 1.349, de 1985, que
autorizou o Município de Paraopeba a doa-lo ao Estado. Para
o município, no entanto, a retomada de sua propriedade é da
mais alta importância, pois possibilitará à administração
municipal receber gratuitamente recursos internacionais para
implantação no local de p raça de esportes.
Por oportuno, é importante ressaltar Que a Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo. órgão ao qual o imóvel
encontra-se vinculado, manifestou-se favoravelmente á
reversão pretendida pelo parlamentar.
Inexiste, portanto, cualquer óbice de natureza financeira

ou orçamentária que comprometa a aprovação do projeto por
esta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 49/95 no 2g turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Geraldo Rezende - Bilac Pinto - Marcos Helênio.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 987/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, o projeto em pauta reformula o Conselho
Estadual de Turismo.
Aprovado no lo turno, com as Emendas ngs 1, 4, S. 6 e 7.
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2
turno. A redação do vencido segue anexa e é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise visa á reativação do Conselho
Estadual de Turismo - CET -, órgão deliberativo cuja
atribuição é aprovar planos, programas e projetos ligados à
política estadual de turismo e Que foi instituído pela Lei
nQ 8.502, de 19/12/83.
O projeto altera algumas de suas competências e sua
composição, estando em consonância com as propostas
definidas no seminário legislativo sobre turismo realizado
nesta Casa, em 1995.
A principal alteração está na composição do CET, que,
antes, tinha 34 membros. O projeto propõe que ele se
componha de 12 membros, divididos paritariamente entre o
poder público e empresas privadas. Sua composição paritária
responde a demanda da sociedade, que quer participar,
efetivamente, do planejamento e acompanhamento das
atividades voltadas para o turismo.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto de lei

em comento não encontra óbice.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 987/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno,
com a Emenda flQ 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao 2Q do art. 3g a seguinte alínea:
"Art. 3Q - ....................................

j2Q- ........................................
k - Sindicato aas Emresas de Transportes de Passageiros de

Minas Gerais - SINDPAS.
Sala das Comissões. 14 de novembro de 1996.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Ajaln,ar Silva, relator -
Ivair Nogueira - Elbe Brandão - Jorge Eduardo ce Oliveira.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 987/96

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Conselho Estadual de Turismo - CET -,
instituido pela Lei nQ 8.502. de 19 de dezemDro de 1983,
integra, por subordinação, a estrutura orgânica da
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Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 2Q - Compete ao Conselho:

- formular a política estadual de turismo, acompanhar sua
execução, fixar prio r idades e ordenar a captação e a
aplicação de recursos:
II - deliberar sobre:
a) as propostas de planos estaduais e programas regionais

de apoio e incentivo ao turismo como atividade econômica;
b) as propostas de criação e aperfeiçoamento d
instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico;
c) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
III - colaborar com a Secretaria de Estado da Indústria, do

Comércio e do Turismo na elaboração da p roposta orçamentária
anual para o setor ce turismo:
IV - acompanhar e avaliar a execução aos planos e programas

estaduais e regionais de desenvolvimento turistico;
V - elaborar seu regimento interno, submetendo-o á
apreciação do Governador do Estado no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar de sua instalação:
VI - oferecer sugestões sobre as campanhas de divulgação.
conscientização e defesa do património turístico.
Art. 3g - O Conselho Estadual de Turismo é composto por 12
(doze) membros, que representarão, paritariamente, o poder
público e a sociedade civil.

ip - Compõem a representação do Poder Executivo no
referido Conselho:

- o Secretário de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo, que será seu Presidente;
II - o Presidente da TLJRMINAS. que será seu Vice-

Presidente, cabendo-lhe, ainda, as funções executivas:
III - 1 (um) representante de cada uma das seguintes

Secretarias de Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral
b) da Cultura;
c) de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
IV - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.
2g - A representação da sociedade civil ocorrerá por

eleição, em colégio eleitoral composto pelas seguintes
entidades
a) Câmara da Indústria de Turismo, representando a
Federação das Indústrias de Minas Gerais - FIEMG -;
b) Conselho Empresarial de Turismo, representando a

Associação Comercial de Minas Gerais - ACMINA5 -;
c) Serviço Nacional do Comércio - SENAC -, representando a
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
d) Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH -;

e) Associação Brasiie,ra de Restaurantes e Empresas cc
Entretenimento - ABRASEL -:
f) Associação Brasileira dos Jornalistas e Escritores de

Turismo - ABRAJET -:
g) Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV -:
h) Associação de Guias Especializados de Turismo do Brasil
AGT(JRB -:
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i) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE -;
j) Associação Mineira de Municípios - AMM.
i 3Q - Caberá ao Secretário de Estado da Indústria, do

Comércio e do Turismo indicar os representantes aa sociedade
civil, caso as entidades referidas no parágrafo anterior não
o façam no prazo ae 60 (sessenta) dias, contados da
convocação do colégio eleitoral.
Art. 4g - Os membros do Conselho Estadual de Turismo serão
nomeados pelo Governador do Estado e terão mandato de 2
(dois) anos, permitida uma recondução.
Art. 5Q - A Presidência contará com o auxilio de
conselheiros eleitos com essa finalidade, em votação
secreta, na primeira reunião realizada após a aprovação do
regimento interno.
Art. 6g - Os membros do Conselho Estadual de Turismo não
perceberão remuneração pelo exercício de suas funções.
Art. 7g - O Conselho Estadual de Turismo instituirá, para
seu assessoramento, câmaras setoriais que abranjam os
diversos segmentos da iniciativa privada relacionados com a
atividade turística.
Parágrafo único - O funcionamento das câmaras setoriais

será regulamentado no regimento interno do Conselho.
Art. 8g - A Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio

e do Turismo fornecerá suporte técnico e administrativo para
o funcionamento do Conselho Estadual de Turismo.
Art. 9g - O regimento interno deverá harmonizar a presença
da representação dos órgãos públicos e da iniciativa privada
na composição da diretoria cio Conselho.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11	- Revogam-se as dsoosições em contrário,
especialmente a Lei ng 11.477, ae de junho oe 1994.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 988/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, o projeto em tela cria o Plano Mineiro de
Turismo.
Aprovado no 1Q turno Com a Emenda ng 1. retorna o projeto 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 projeto visa a incentivar o desenvolvimento da indústria
do turismo em nosso Estado, o que garantirá recursos e
empregos tão necessários á nossa economia.
Minas Gerais, Estado privilegiado no que diz respeito ao
turismo, devido a suas inúmeras e diversificadas atrações,
tem participação incipiente no setor e sofre pela
inexistência de um planejamento estratégico.
O Plano Mineiro de Turismo tem como principal

característica a atuação articulada dos diversos segmentos
do setor turístico. tanto no nivel público quanto no
privado. Ao Estado caberão as atividades de apoio e de
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natureza supletiva e á iniciativa privada, a exploração dos
empreendimentos e a prestação de serviços.
A ação pública será viabilizada por recursos orçarnentários,
linhas de crédito, recursos do Fundo de Assistência ao
Turismo - FASTUR -, recursos provenientes ce outros fundos
que venham a se constituir e recursos de entidades nacionais
ou internacionais.
Na proposta orçamentária para 1997, constatamos serem muito
pequenos tais recursos, mas eles poderão ser suplementados
por meio das diversas fontes de recursos, previstas no
projeto em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2Q turno, do
Projeto de Leing 988/96 na forma do vencido no lg turno,
acrescido das Emendas ngs 1 e 2 que apresentamos a seguir.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao art. 2	o inciso X. com a seguinte
redação:
"Art. 2Q - ....................................
X - o apoio, a divulgação e a promoção da produção

artesanal do Estado.
EMENDA NQ 2

Acrescente-se ao art. 6g o seguinte paragrafo único:

 

Art. 6g - ....................................
Parágrafo único - A identificação de novos pólos
turísticos, o estudo dos equipamentos turísticos existentes
e o estabelecimento de contatos com vistas a atrair novos
investimentos são atriDuidos ao Instituto de Desenvolvimento
Industrial - INDI -. como órgão responsável pela politica de
desenvolvimento industrial do Estado..
Sala das Comissões. 14 de novembro de 1996.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Elbe Brandão - Jorge Eduardo de Oliveira - Ivair Nogueira.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 988/96

Dispõe sobre o p lano Mneiro ge Turismo
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O Plano Mineiro de Turismo atenderá ao disposto
no art. 243 da Constituição do Estado e aos objetivos,
diretrizes e estratégias estabelecidos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMD -, tendo oor fundamento os
seguintes princípios:

- valorização e preservação do patrimônio histórico-
cultural e natural;
II - integração e desenvolvimento econômico e social das

diversas regiões do Estado:
III - projeção de Minas no Pais e no exterior:
IV - promoção do nomem:
V - desenvolvimento do turismo interno.
Art. 2Q - São objetivos do Plano Mineiro de Turismo
definir, orientar e implementar a politica pública estadual
para o setor, com vistas:

 

- ao aumento dos fluxos turisticos, da taxa de
permanência e do gasto médio dos turistas como meio de se
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ampliar o mercaoo de trabalho e a geração de renda no
Estado;
ii - á criação, ao desenvolvimento e á difusão de pólos de

turismo no Estado;
iii - à orientação, ao estimulo e ao fomento da ampliação e

diversificação de equipamentos e serviços, promovendo a
reforma e a melhoria da infra-estrutura de apoio;
IV - ao aproveitamento turístico cos recursos naturais e

culturais Que compõem o património turistico do Estado,
objetivando sua valorização e preservação;
V - à promoção e divulgação do produto turístico mineiro;
VI - à definição de prioridades para o estimulo e incentivo

a ãreas, empreendimentos e ações;
vii - à oferta de suporte a programas estratégicos de
captação de eventos nacionais e internacionais para o
Estado;
VIII - ao estimulo e fomento de programas de capacitação
profissional para o setor;
IX - ao estimulo à municipalização do turismo, com ênfase

na integração regional por via da descentralização dos
processos de planejamento e gerencianiento das atividades.
Art. 3Q - O Estado planejará e implementará ações
estratégicas para o setor de turismo por meio de programas e
projetos a serem desenvolvidos com base nas seguintes
políticas especificas:

- preservação do património histórico-cultural e
documental
II - proteção e utilização sustentada do património

natural
III - informação, estatística e marketing do produto

turístico;
IV - desenvolvimento de infra-estrutura turística;
V - apoio aos agentes da indústria turística;
VI - incentivo ao turismo receptivo do Pais e do exterior;
VII - estimulo ao turismo social e ao turismo interno

estadual
VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos;
IX - formação da consciência turística:
X - formaç e aprimoramento de recursos humanos.
Art. 4Q - Estado concentrará suas ações no planejamento
global, na definição das prioridades, no fomento ao
desenvolvimento, na administração de recursos e incentivos,
na promoção institucional e na coordenação geral e na
fiscalização das atividades do setor ce turismo.
Art 5Q - A exploração dos empreendimentos e a prestação dos
serviços de turismo caberão à iniciativa privada, ficando o
Estado com as atividades de apoio e as ações de natureza
supletiva.
Art. 6Q - Compete á Empresa Mineira de Turismo - TIJRMINAS -
a formulação, a coordenação e a implementação do Plano
Mineiro de Turismo.
Art. 7g - A execução ca Política Estadual de Turismo será
implementada de forma descentralizada, com o concurso e a
participação de órgãos e entidades da administração estadual
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pertinentes, dos municípios e da iniciativa privada,
mediante coordenação cia TURMINAS.
Art. BQ - A ação co Estado será viabilizada por meio de:
1 - recursos orçamentários e outras receitas da TURMINÂS;
II - linhas de crédito de instituições financeiras;
IU - incentivos financeiros e fiscais:
IV - recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR;
V - recursos provenientes de Outros fundos estaduais e

municipais de turismo que se venham a constituir;
V I - recursos provenientes de organismos. entidades Ou

empresas nacionais e internacionais, púb l icas ou privadas.
Art. 9g - A aprovação de planos, programas e projetos
relacionados com a formulação e a execução ca política
estadual de desenvolvimento do turismo caberá ao Conselho
Estadual de Turismo - CET -, órgão deliberativo, instituído
pela Lei ng 8.502. de 19 de dezembro de 1983, subordinado à
Secretaria de Estado de Indústria. Comércio e Turismo, que
proporcionará Suporte técnico e administrativo para seu
funcionamento.
Art. 10 - As competências, a estrutura e a composição do
Conselho Estadual de Turismo são as definidas em lei
específica.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data cie sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

especialmente a Lei nQ 11.483. de 7 oe junno de 1994.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 999/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Q projeto de lei em ep igrafe, do Governador do Estado e

objeto da Mensagem ng 458/96, autoriza o Poder Executivo a
estabelecer critérios e formas para a extinção de obrigações
crediticias para com a Fiat Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A.
Aprovado no lQ turno com as Emendas ngs 1 a 3. 5 e 6 e com
a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4, o projeto vem a esta
Comissão para ser objeto de parecer de 2o turno. Segue anexa
a redação do vencido, que é parte Oeste parecer, nos termos
do art. 196, lg, ao Regimento Interno.

Fundamentação
Como foi salientado no parecer ao iQ turno, o projeto ce
lei em tela tem por objetivo estabelecer critérios e formas
para que, por meio de acordo, o Estado possa Quitar suas
obrigações crediticias oara com a Fiat, nc valor de
R$138. 142.248, 19. Como fruto dessa negociação, o Estado
disporá de um novo instrumento ce Crédito, a ser
administrado pelo BDMG. denominado Fundo Fiat de
Desenvolvimento, voltado para a consolidação do parque
mineiro cie autopeças. Além disso, as receitas correntes co
Tesouro não serão afetadas, pois todo o processo de
liquidação da divida está consubstanciado no correspondente
incremento de arrecadação propiciado por investimentos
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realizados pela Fiat no primeiro semestre de 1996.
Assim, aprovada a proposição, Minas poderá iniciar um novo
Ciclo de crescimento para sua indústria de autopeças,
fortalecida por investimentos da Fiat, os quais, nos
próximos quatro anos, poderão atingir R$2.000.000.000,00.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 999/96. no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helénio. relator -
Bilac Pinto - Geraldo Rezende - Péricles Ferreira - Glycon
Terra Pinto.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Np 999/96

Autoriza o Poder Executivo a estaoelecer critérios e
fórmulas para a extinção de ob rigações crediticias para com
a Fiat Automóveis S.4. e a Fiat S.p.A. e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com
a Fiat Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A. instrumento de acordo
com a finalidade de estabelecer critério e fórmula oe
extinção de obrigações contratuais assumidas pelo Estado com
essas empresas, conforme estabelecido no art. 3Q e itens
5.7, 5.8. 6.1.3. 6.1.4 e 6.1.5 do Acordo de Comunhão de
Interesses entre o Estado de Minas Gerais e a Fiat S. p. A.
aprovados pela Resolução flQ 1.048. de 6 de abril de 1973, da
Assembléia Legislativa do Estado; pelas Leis ngs 6.478, de
22 de novembro de 1974; 6.630. de 29 de setembro de 1975;
7.559, de 15 de outubro de 1979: 8.182, de 3 de maio de
1982, e 8.457, de 25 de Outubro de 1983; e pela Resolução flQ
4.500. de 20 de junho de 1988, da Assembléia Legislativa,
nas condições previstas nesta lei.
Art. 2Q - Para os efeitos do acordo previsto nesta lei,
tendo como objeto as obrigações de que trata o artigo
anterior, o valor total a ser pago será de R$138.142.248,19
cento e trinta e oito milhões cento e quarenta e dois mil
duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).
Parágrafo único - O valor da divida do Estado, previsto no
"caput deste artigo, será atualizado anualmente, a contar
da data aa publicação desta lei, pelo indice utilizado para
atualização monetária dos créditos tributários estaduais.
Art. 3g - O pagamento da divida do Estado será feito
exclusivamente com recursos provenientes da quitação, por
empresa ao Grupo Fiat, controlada direta Ou indiretamente
pela Fiat S.p.A. . de financiamentos Que a elas forem
concedidos pelo Fundo de Incentivo á Industrialização - FIND
-. por intermédio do Pró-Indústria, criado pela Lei rg
11.393, de 6 de janeiro de 1994.

lg - Para tornar disponíveis os financiamentos, cujos
valores das respectivas quitações serão utilizados para
extinção das obrigações do Estado para com o Grupo Fiat, o
instrumento de aco r do, previsto no art. ip, estabelecerá as
condições em oue as em presas do Grupo Fiat terão acesso e
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farão jus aos financiamentos, levando-se em conta o programa
de expansão da capacidade fisica e de produção da FIASA. bem
como de empresas do Grupo, com o consequente aumento do
recolhimento do ICMS de tais empresas.

2g - Excepcionalmente, a rotatividade do FIND de que
trata o °caput" do art. 4g da Lei ng 11.393. de 6 de janeiro
de 1994, não se aplicará aos recursos provenientes da
quitação dos financiamentos referidos no caput deste
artigo.
Art. 4Q - No acordo autorizado por esta lei, serão

estabelecidas as seguintes condições:
- os valores pagos pelo Estado, a titulo de extinção de

suas obrigações, serão util:zados pela Fiat Automóveis S.A.
exclusivamente na constituição de um fundo q ue se denominará
Fundo Fiat de Desenvolvimento, a ser gerido pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, em nome e por
conta da Fiat Automóveis S.A., da qual o Banco será
mandatário:
II - os recursos para a constituição do Fundo Fiat de

Desenvolvimento serão transferidos pelo Estado diretamente
ao BDMG, que emitirá documento comprobatório de seu
recebimento, comunicando à Fiat Automóveis S.A. o valor das
respectivas parcelas;
III - o Fundo Fiat de Desenvolvimento se destinará a apoiar

com financiamentos ou prestação de garantias a instalação de
novas unidades e a expansão, modernização, incorporação,
reativação e recuperação de indústrias localizadas no
Estado, de interesse para o desenvolvimento da indústria
automotiva, inclusive empresas de autooeças controladas
direta ou indiretamente pela Fi3t S.P.A.
IV - os prazos, limites e encargos financeiros dos

financiamentos serão os vigentes para o FIND-PROIM, criado
pela Lei flQ 11.393, de 6 de novembro de 1994, observados,
ainda, os procedimentos administrativos estabelecidos pela
Fiat e pelo BDMG;
V - o Fundo Fiat de Desenvolvimento será rotativo até 31 de
dezembro de 2003, quando então os valores retornados, bem
como o saldo dos recursos não comprometidos, serão
transferidos pelo BDMG definitivamente á Fiat Automóveis
S.A.
VI - o Fundo Fiat de Desenvolvimento ficará sujeito á
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e o BDMG fará
publicar no Diário Oficial do Estado, trimestralmente,
demonstrativo de aplicações do Fundo.
Art. 5g - A transação autorizada por esta lei fica sujeita
à desistência pela Fiat Automóveis S.A. e oela Fiai S.p.A de
qualquer ação judicial ajuizada contra o Estado, com igual
objeto. e implica renúncia a qualque r outra medida,
administrativa ou judicial, baseada nos instrumentos legais
e contratuais disc r iminados no art. lg desta lei.
Art. 6g - A Secretaria de Estado da Fazenda baixará os atos
de operacionalzação das medidas previstas nesta lei e
celebrará os instrumentos formais necessários à transação
autorizada.
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Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 17196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nQ 17/96, do Tribunal de
Justiça do Estado, que altera a Lei Complementar flQ 38. de
13/2/94. no que se refere à composição do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, 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, 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 COMPLEMENTAR No 17/96
Altera a Lei Complementar flQ 38. de 13 de fevereiro de
1994, no que se refere á composição do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O caput do art. 48 da Lei Complementar nQ 38,
de 13 de fevereiro de 1994, que contém a organização e a
divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 48 - O Tribunal de Alçada, com sede na Capital e

jurisdição em todo o Estado, compõe-se de 50 (cinqLienta)
Juizes, dos quais um será o Presidente, e outro, o Vice-
Presidente.
Art. 2Q - Ficam criados, no quadro de pessoal constante no
Anexo 1 da Lei flQ 9.749, de 22 ce dezembro de 1988. 6 (seis)
cargos de Assessor Judiciário III, código TA-DAS-OS, símbolo
de vencimento PJ-502. 3 (três) cargos de Auxiliar
Judiciário. código TA-EX-02, padrão de vencimento PJ-A23, e
3 (três) cargos de Assistente Especializado. código TA-EX-
04, símbolo de vencimento PJ-A23.
Art. 3g - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de
Alçada do Estado.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - 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
NQ 609/95

Comissão de Recação
o Projeto oe Lei rg 609/95. cio Deputado Arnaldo Penna, que
autoriza o Poder Executivo a instituir campanha educativa e
cultural no Estado, 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.
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nos termos do art. 270, lo. 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 609/95
Autoriza o Poder Executivo a insti

t
u

i
r campanha educativa e

cultural no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
campanha educativa e cultural, visando a melhorar a
qualidade de vida da população do Estado.
Art. 2 - São objetivos da campanha educativa e cultural:

- destacar a importância do cidadão no contexto social
II - divulgar os cuidados preventivos relativos á

alimentação, à saúde e á higiene;
III - fortalecer o sentimento civico da população;
IV - conscientizar a população da importância das

inst i tuições públicas;
V - esclarecer a população sobre seus direitos e deveres
nas relações com a sociedade e com o mercado de consumo e
sobre a finalidade social dos impostos e das taxas;
VI - valorizar as profissões existentes e as oportunidades

do mercado de trabalho;
VII - divulgar as diversas modalidades de prát4cas
esportivas a que a população pode ter acesso nos centros
comunitários.
Art. 3g - As informações necessárias à Consecução dos

objetivos a que se refere o art. 2g desta lei constarão, de
livretos ou folhetos que serão d'istribuidos gratuitamente em
centros comunitários, escolas, hospitais, igrejas, locais de
concentração popular e instituições públicas.
Art. 4g - A campanha educativa e cultural será realizada em
periodos a serem definidos na regulamentação desta lei.
Art. 5g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias das Secretarias
de Estaco da Educação, ca Saúde. ca Cu l tura. ce Esportes e
do Trabalho, da Assistência Social, ca Criança e do
Adolescente, respeitadas as respectivas áreas de atuação e
competência.
Art. 6Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria Sarros, relator
- Elbe Srannão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 755/96

Comissão de Redação
O Proje de Lei nQ 755/96. do Deputado Ajalmar Silva, que
torna ot- 'atõria a divulgação de informações soore o Seguro
Obrigatóro de Danos Pessoais Causados por Veiculos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT -, foi aprovado no 2g
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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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 755/96
Acrescenta disbositivos à Lei nQ 11.977, de 9 de novembro
de 1995. que torna obrigatória a divulgação de informações
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veiculos Automotores em Vias Terrestres - DPVAT.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Par. l Q - Ficam acrescentados ao art. lg da Lei ng 11.977,

de 9 de novembro de 1995, os seguintes 3Q e 4g:
"Art. l Q -
E 3g - As informações de que trata o 'caput" deste artigo

serão impressas no verso dos bilhetes de passagens de ônibus
das linhas de transporte coletivo intermunicipal.

4g - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor correspondente a 100
(cem) LJFIRs, a ser aplicada Dela autoridade administrativa
competente, nos termos da regulamentação desta lei..
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 874/96

Comissão ae Redação
O Projeto de Lei nQ 874/96, de autoria do Deputado
Sebastião Costa. que declara de utilidade pública a
Associação dos Amigos do Meio Ambiente - AMA -, com sede no
Municipio de Manhuaçu. 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 No 874/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do

Meio Ambiente - AMA -, com sete no Municipio ce Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Meio Ambiente - AMA -, com sede no Municipio
de Manhuaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 oe novembro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Arnaldo Penna.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 882/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 882/96. cc autoria do Deputado Elmo
8raz, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Alto Rio Doce, 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 Recimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o acrovado.

PROJETO DE LEI No 882/96
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Alto Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Alto Rio Doce.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de novembro de 1996.
Bonifácio Vourão. Presidente - uosé Mar:a Ba"ros . relator -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 900/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 900/96. do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte os imóveis que especifica, foi aprovado no 2Q turno,
na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim cc que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
Considerando que os imóveis objeto da pretendida doação se
encontram minuciosamente descritos em escrituras públicas
devidamente identificadas no art. lo do projeto. esta
Comissão houve por bem suprimir do referido dispositivo
algumas informações relativas à configuração do terreno, em
obediência aos principios ae concisão e clareza que norteiam
a redação ao 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 900/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte imóveis que especific-.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. lg - F ica o Poder Executivo autorizado a coar ao

Município de Lima Duarte os seguintes imóveis de propriedade
co Estado, situados naquele municipio:
1 - terreno e respectivo prédio situados na localidade

denominada Manejo, na marginal da rodovia que liga Lima
Duarte a Juiz de Fora, com área de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), registrado sob o no 5.446, a fls. 171 ao livro
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3-E, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Lima
Duarte;
II - terreno e respectivo prédio situados na localidade

denominada povoado de Orvalho, da Fazenda oa Cachoeirinha,
com área de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), registrado
sob o ng 7.688, a fis. 262 do livro 3-F, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Lima Duarte.
Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo
destinam-se à implantação de serviços públicos com fins
sociais.
Art. 2Q - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado se,
no prazo de 3 (três) anos contacos da data de publicação
desta lei, não lhes for dada a destinação prevista, ou a
qualquer tempo, se forem utilizados para outra finalidade.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presicente - Elbe Brandão, relatora -
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 965/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 965/96. do Governador do Estado, que

cria o Centro de Recursos Humanos João Pinheiro - CRHJP - na
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Educação e dá
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda
no 2.
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. ao Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à rroposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 965/96
Cria o Centro de Recursos Humanos João Pinheiro - CRHJP -
na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Educação e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação, o Centro de Recursos Humanos João
Pinheiro - CRHJP -, subordinado ao Gabinete do Secretário,
com a finalidade de gerir as atividades de desenvolvimento
de recursos humanos da área educacional do Estado, voltados
para a produção. aplicação e divulgação do saber.
Parágrafo único - A descrição e a competência da unidade

administrativa prevista neste artigo serão estabelecidas em
decreto.
Art. 2g - Fica extinto o Centro de Formação de Professores
- CEFOP, criado pelo art. 12 da Lei ng 11.520, ae 13 de
julho de 1995.
Art. 3g - Ficam criados no quadro constante no Anexo III do
Decreto ng 16.409. de 10 de julho de 1974, observado o
disposto no art. 2Q do Decreto no 37.711, de 29 de dezembro
de 1995, 2 (dois) cargos de Assessor II. código MC-12,
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simbolo AD-12, de provimento em comissão, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria oe Estado d
Educação.
Parágrafo único - Em virtude da extinção do CEFOP, ficam
relotados, no CRHJP. 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-
05. simbolo DR-05 e 1 (um) cargo de Assessor II. código MG-
12. simbolo AD- de provimento em comissão, criados pelo
art. 16 da Lei r 1.520, de 13 de julho d 1995.
Art. 4g - O C-.JP poderá ceder o uso de suas dependências

para terceiros, mediante o pagamento de taxa.

5 1Q - A taxa prevista neste artigo será cobrada do usuário
conforme procedimento acordado entre as Secretarias de
Estado da Educação e da Fazenda.

- O valor da taxa de utilização das dependências do
CRH.JP será estabelecido em resolução do Secretário de Estado
da Educação, observado o disposto no 5 l Q deste artigo.

3g - Os valores arrecadados com a cobrança da taxa de que
trata este artigo reverterão para o atendimento das
finalidade do CRHJP.
Art. 5Q - Para ocorrer ás despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
no valor de R$8.371,36 (oito mil trezentos e setenta e um
reais e trinta e seis centavos), observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6g - O parágrafo único do art. 4g da Lei ng 12.276. de
24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4Q - ....................................
Parágrafo único - O incremento significativo de faturamento

a que se refere o ca put deste artigo será calculado com
base no faturamento obtido pela empresa no exercicio
anterior àquele em que ocorrer a apresentação da proposta de
parceria, devidamente protocolada no órgão competente.".
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécic. Presidente - José Maria Barros, relator

- Elbe Brancão
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 987/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 987/96, de autoria da Comissão oe
Educação. Cultura. Despo r to e 7 urismo e Lazer. Que dispõe
sobre o Conselho Estadual de Turismo e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda n 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. 5 lç. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação f i na'. que está oe acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 987/96
Dispõe sobre o Conselho Estadual ae Turismo e da outras

providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Conselho Estadual de Turismo - CET -,
instituído pela Lei flQ 8.502. de 19 de dezembro de 1983,
integra, por subordinação, a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo.
Art. 2g - Compete ao CET:
1 - formular a política estadual de turismo, acomoanhar sua
execução, fixar prioridades e ordenar a captação e a
apli cação de recursos;
II - deliberar sobre:
a) as propostas de planos estaduais e programas regionais
de apoio e incentivo ao turismo como atividade econômica:

b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de
instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico;
c) o calendário oficial de eventos turisticOS do Estado:
III - colaborar com a Secretaria de Estado de Indústria,

Comércio e Turismo na elaboração oa proposta orçamentária
anual para o setor de turismo;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos e dos
programas estaduais e regionais de desenvolvimento
turist ico;
v - elaborar seu regimento interno, submetendo-o à
apreciação do Governador do Estado, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar de sua instalação;
VI - oferecer sugestões sobre as campanhas de divulgação,
conscientização e defesa do patrimônio turístico.
Art. 3Q - O CET é composto por 12 (doze) membros, Que
representarão. paritariamente, o poder público e a sociedade
civil

l Q - Compõem a representação do poder público no CET:
1 - o Secretário de Estado de Indústria, Comércio e

Turismo, que será seu Presidente;
II - o Presidente da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS
-, que será seu Vice-Presidente, cabendo-lhe, ainda, as
funções executivas:
III - 1 (um) representante de cada uma das seguintes

Secretarias ae Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral
b) da Cultura;
c) de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
IV - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.
2Q - Os representantes da sociedade civil serão eleitos

por colégio eleitoral composto das seguintes entidades:
a) Câmara da Indústria de Turismo, representando a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -

' b) Conselho Empresarial de Turismo, representando a
Associação Comercial de Minas - ACMINAS -:
c) Serviço Nacional do Comércio - SENAC -, representando a
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
O) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH-MG -

' e) Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de
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Entretenimento e Lazer - ABRASEL -:
f) Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo -

ABRAJET-MG -:
g) Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas
Gerais - ÁBÁV-MG -:
h) Associação de Guias de Turismo do Brasil - AGTURB-MG -;
ii União Brasileira de Promotores de Feiras - IJBRAFE -

Delegacia Regional de Minas Gerais:
j) Associação Mineira de Municipios - AMM -:
k) Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de

Minas Gerais - SINDPASS.
3g - Caberá ao Secretário de Estado de Indústria,

Comércio e Turismo indicar os representantes da sociedade
civil, caso as entidades referidas no parágrafo anterior não
o façam no prazo oe 60 (sessenta) dias contados da
convocação do colégio eleitoral.
Art. 4g - Os membros do CET serão nomeados pelo Governador
do Estado e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução.
Art. 5g - A Presidência do Conselho contará com o auxilio
de Conselheiros eleitos para esta finalidade, em votação
secreta, na primeira reunião realizada a pós a aprovação do
regimento interno.
Art. 6g - Os membros do CET não serão remunerados pelo
exercício de suas funções.
Art. 7g - O Conselho Estadual de Turismo instituirá, para
seu assessoramento, câmaras setoriais integradas por
representantes aos diversos segmentos da iniciativa privada
relacionados com a atividade turist ica.
Parágrafo único - O funcionamento das câmaras setoriais

será regulamentado no regimento interno do Conselho.
Art. 8g - A Secretaria de Estado de Indústria. Comércio e
Turismo fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CET.
Art. 9g - O regimento interno disporá sobre a composição da
Diretoria do Conselho, observado o equilíbrio entre a
representação dos órgãos públicos e da iniciativa privada.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data oe sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
especialmente a Lei ng 11.477, de lo de junho de 1994. que
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
Sala das Comissões. 21 ce novembro de 1996.
Setastiâc Helvécio. Presiaere - Ebe Brandão, relatora -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 988/96
Comissão de Redação

O Projeto de L.e no 98896. da Comissão de Educação.
Cultura, Desporto e Turismo e ,azer. que dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências, 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 Que, segundo
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a técnica legislativa, seja dada â 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 988/96
Dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Plano Mineiro de Turismo, observado o disposto
no art. 243 aa Constituição do Estado, e considerados os
objetivos, às diretrizes e ás estratégias estabelecidos no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, reger-
se-á pelos seguintes princípios:

- valorização e preservação do patrimônio histórico-
cultural e natural:
II - integração e desenvolvimento econômico e social das

diversas regiões do Estado;
III - projeção de Minas no Pais e no exterior:
IV - promoção do homem:
V - desenvolvimento do turismo interno.
Art. 2Q - O Plano Mineiro de Turismo definirá e orientará e
implementação da política estadual para o setor, tendo por
objetivos:

- a ampliação do mercado ce trabalho e da geração de
renda no Estado, por meio do aumento do fluxo turístico, da
taxa de permanência e do gasto médio do turista;
II - a criação, o desenvolvimento e a difusão de pólos de

turismo no Estado:
III - a ampliação e a diversificação de equipamentos e

serviços, promovendo a reforma e a melhoria da infra-
estrutura de apoio;
IV - o aproveitamento turístico dos recursos naturais e

culturais que compõem o patrimônio do Estado:
V - a promoção e a divulgação do produto turístico mineiro;
VI - a definição de prioridades para o estimulo e o
incentivo a áreas, empreendimentos e ações:
VII - a oferta de suporte a programas estratégicos de
captação de eventos nacionais e internacionais para o
Estado;
VIII - o estimulo e o fomento de programas de capacitação

profissional para o setor;
IX - o estimulo á municipalização do turismo, com ênfase na
integração regional por via da descentralização dos
processos de planejamento e gerenciamento das atividades;
X - o apoio, a divulgação e a promoção da produção

artesanal do Estado.
Art. 3g - O Estado implementará ações estratégicas para o
setor de turismo por meio de programas e projetos
desenvolvidos no âmbito das seguintes políticas especificas:

- preservação cio patrimônio histórico-cultu r a l e
documental;
II - proteção e utilização sustentada do património

natural
III - informação, estatística e "marketing co produto
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turlst ico;
IV - desenvolvimento da infra-estrutura turística;
V - apoio aos agentes da indústria turística;
VI - incentivo ao turismo receptivo do Pais e do exterior;
VII - estimulo ao turismo social e ao turismo interno

estadual
VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos:
IX - formação da consciência turística;
X - formação e aprimoramento de recursos humanos.
Art. 4 - O Estado concentrará suas ações no planejamento
global, na definição das prioridades, no fomento ao
desenvolvimento, na administração de recursos e incentivos.
na promoção instituciona1 e na coordenação geral e
fiscalização cas atividades ao setor de turismo, bem como
desenvolverá as atividades de apoio e as ações de natureza
supletiva.
Parágrafo único - A exploração dos empreendimentos e a
prestação dos serviços de turismo caberão à iniciativa
privada.
Art. 5g - Compete à Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -
a formulação, a coordenação e a implementação do Piano
Mineiro de Turismo.
Parágrafo único - A identificação de novos pólos
turísticos, o estudo dos equipamentos turísticos existentes
e o estabelecimento de contatos com vistas a atrair novos
investimentos são atribuições do Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -, como
órgão responsável pela política de desenvolvimento
industrial do Estado.
Art. 6g - A política estadual de turismo será implementada
de forma descentralizada, com o Concurso e a participação
dos órgãos e das entidades afins da administração estadual.
aos municípios e da iniciativa privada, sob a coordenação da
TURMINAS.
Art. 7g - Para ocorrer ás despesas com a execução desta
lei, o Estado utilizará:

- recursos orçamentários e outras receitas da TURMINAS;
II - linhas de crédito de instituições financeiras:
III - incentivos financeiros e fiscais:
IV - recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -

V - recursos provenientes de fundos estaduais e municipais
de turismo que se venham a constituir;
Vi - recursos provenientes de organismos. entidades ou

empresas nacionais e internacionais, públicas ou privadas.
Art. 8g - CaDe ao Conselho Estadual de Turismo - CE -.

órgão deliberativo, instituído pela Lei ng 8.502, de 19 de
dezembro de 1983, subordinado à Secretaria de Estado de
Indústria. Comércio e Turismo a aprovação de planos,
programas e projetos relacionados com a formulação e a
execução da política estadual de desenvolvimento do turismo.
Parágrafo único - Incumbe ã Secretaria a que se refere este
artigo oferecer suporte técnico e acministrativo para o
funcionamento do CET.
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Art. 9g - As competências, a estrutura e a composição do
Conselho Estadual de Turismo são as definidas em lei
especifica.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei ng 11.483. de 7 de junho de 1994, que
dispõe sobre o Plano Integrado de Desenvolvimento do Turismo
- PLANITUR.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - Elbe Brandão. relatora -
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 999/96

Comissão ce Redação
O Projeto de Lei ng 999/96, co Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a estabelecer critério e fórmula
para a extinção de obrigações crediticias para com a Fiat
Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A. e dá outras providências,
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, 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 NQ 999/96

Autoriza o Poder Executivo a estabelece critério e fórmula
para a extinção de obrigações crediticias para com a Fiat
Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A. e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com
a Fiat Automoveis S.A. e a Fiat S.p.A. , instrumento de
acordo, com a finalidade de estabelecer critério e fórmula
de extinção de obrigações contratuais assumidas pelo Estado
com essas empresas, conforme estabelecido no art. 3g e nos
itens 5.7, 5.8, 6.1.3. 6.1.4 e 6.1.5 do Acordo de Comunhão
de Interesses entre o Estado de Minas Gerais e a Fiat
S.p.A. , aprovado pela Resolução ng 1.048, de 6 de abril de
1973. da Assembléia Legislativa do Estado: pelas Leis nos
6.478. de 22 de novembro de 1974; 6.630. de 29 de setembro
de 1975: 7.559, de 15 de outubro de 1979; 8.182, de 3 de
maio de 1982. e 8.457. de 25 de outubro de 1983; e pela
Resolução ng 4.500, de 20 de junrio de 1988. da Assembléia
Legislativa, nas condições previstas nesta lei.
Art. 2 - Para os efeitos do acordo de que trata o artigo
anterior, o valor total a ser pago será de R$138.142,248,19
(cento e trinta e oito milhões cento e quarenta e dois mil
duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).
Parágrafo único - O valor da divida do Estado, previsto no
"caput deste artigo, será atualizado anualmente, a contar
da data da publicação cesta lei, pelo indice utilizado para
atualização monetária dos créditos tributários estaduais.
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Art. 3g - O pagamento da divida co Estado sera feito
exclusivamente com recursos provenientes da quitação, por
empresa do Grupo Fiat, controlada direta ou indiretamente
pela Fiat S.p.A., de financiamentos que a elas forem
concedidos pelo Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND
-. por intermédio do Programa de Integração e Diversificação
Industrial - Pró-Industria -, criado pela Lei ng 11.393, de
6 de janeiro de 1994.

l Q - Para tornar disponíveis os financiamentos, cujos
valores das respectivas quitações serão utilizados para
extinção das obrigações do Estado para com o Grupo Fiat, o
instrumento de acordo, previsto no art. lg. estabelecerá as
condições em que as empresas do Grupo Fiat terão acesso e
farão jus aos financiamentos, levando-se em conta o programa
de expansão da capacidade física e de produção da FIASA. bem
como de empresas do Grupo, com o consequente aumento do
recolhimento do ICMS ce tais empresas.

- Excepcionalmente, a rotatividade do FIND de que
trata o "caput co art. 4g da Lei ng 11.393. de 6 de janeiro
de 1994, não se aplicará aos recursos provenientes da
quitação dos financiamentos referidos no caput" deste
artigo.
Art. 4g - O acordo autorizado por esta lei estabelecerá as
seguintes condições:

- os valores pagos pelo Estado, a titulo de extinção de
suas obrigações, serão utilizados pela Fiat Automóveis S.A.
exclusivamente na constituição de um fundo que se denominará
Fundo Fiat de Desenvolvimento, a ser gerido pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, em nome e por
conta da Fiat Automóveis SÃ., da qual o Banco será
mandatário;
II - os recursos para a Constituição do Fundo Fiat de

Desenvolvimento serão transferidos pelo Estado diretamente
ao BDMG. que emitirá documento comprobatório de seu
recebimento, comunicando à Fiat Automóveis S.A. o valor das
respectivas parcelas;
III - o Fundo Fiat de Desenvolvimento se destinará a

apoiar, com financiamentos ou prestação de garantias, a
instalação de novas unidades e a expansão, modernização.
incorporação, reativação e recuperação de indústrias
localizadas no Estado, de i nteresse para o desenvolvimento
ca indústria automotiva. inclusive empresas de autopeças
controladas direta ou indiretamente pela Fiat S.p.A.
IV - os prazos, limites e encargos financeiros dos
financiamentos serão os vigentes para o FIND-PROIM -
Programa de indução á Modernização Industrial -, criado pela
Lei flQ 11.393. ce 6 ce novembro de 1994. observados, ainda.
os procedimentos administrativos estabelecidos pela Fiat e
pelo BDMC;
V - o Fundo Fiat de Desenvolvimento será rotativo até 31 de
dezembro de 2003, quando então os valores retornados, bem
como o saldo dos recursos não comprometidos, serão
transferidos pelo BDMG definitivamente à Fiat Automóveis
S.A.
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VI - o Fundo Fiat de Desenvolvimento ficará sujeito á
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e o BDMG fará
publicar, no Diário Oficial do Estado. trimestralmente,
demonstrativo de aplicações do Fundo.
Art. Sg - A transação autorizada pela presente lei fica

sujeita à desistência, pela Fiat Automóveis S.A. e pela Fiat
S.p.A, de qualquer ação judicial ajuizada contra o Estado,
com igual objeto, e implica renúncia a qualquer outra
medida, administrativa ou judicial, baseada nos instrumentos
legais e contratuais discriminados no art. 1Q desta lei.
Art. 6 - A Secretaria de Estado ca Fazenda baixará os atos
de operacionalização das medidas previstas nesta lei e
celebrará os instrumentos formais necessários á transação
autorizada.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.009/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.009/96. do Governador do Estado, que
acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar
operações de crédito, foi aprovado em turno único, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de oue. 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.009/96
Acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar

operações de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica acrescido em R$163.000.000.00 (cento e
sessenta e três milhões de reais) o limite fixado no "caput"
do artigo 10 da Lei flQ 12.041. de 28 de dezembro de 1995,
para o Poder Executivo realizar operações de crédito
destinadas ao giro da divida mobiliária vencivel no
exercício de 1996, observada a Reso l ução ng 69 do Senado
Federal, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Elbe Brandão.

TRANSCRIÇÃO

"ABI Apóia a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e a
Atuação do Jornalista José Aparecido de Oliveiras
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(Moção	aprovada	por	unanimidade	pelo	Conselho

Administrativo da ABI, sessão de 28 de maio de 1996)
Em 1993. o Presidente da República Federativa do Brasil,

Itamar Franco, incumbiu nosso Embaixador em Portugal. José
Aparecido de Oliveira, de propor aos governos local e de
cinco paises da África a criação da Comunidade dos Países de
Lingua Portuguesa. O principal objetivo era a
institucionalização, em foro mu l tilateral. das relações
entre paises que se distinguem como grupos especificos no
cenário internacional
Segundo palavras do Embaixador José Aparecido de Oliveira,

"trata-se da ocupação de um espaço próprio no ordenamento
mundial, que cada vez mais privilegia as associações entre
paises. não só por imperativos geográficos como também pela
projeção de interesses comuns, como nos casos emblemáticos
da Commonwealth, Sadc, Ascan, Nafta, Mercosul e da
Comunidade Econômica Européia"
De outro modo, bem se compreenderá a finalidade e a

importância da iniciativa do Governo brasileiro em se
atentando para a mudança verificada ultimamente, no cenário
mundial, vale dizer: a globalização das relações
internacionais ou a "civilização do universal, no caso dos
sete países visados, conforme se expressou o antigo Ministro
das	Relações	Exteriores,	EmDaixador	Celso	Amorirr,
representante ao Brasil ria ONU.
Mário Soares, á época, Presidente de Portugal, de imediato,

aderiu á proposta do Governo brasileiro, explicou que a
defesa da língua e a reciprocidade de vantagens e maior e
mais sólida cooperação justificavam a iniciativa, desejando
abranger, também. Timor-Leste. "testemunho de nossa cultura
de resistência. Após as "démarches" naturais, os países
africanos de língua portuguesa aderiram à idéia, fundando-se
a Comunidade.
Há. como se sabe. 2.796 linguas diferentes, além ae cerca

de 8.000 dialetos em nosso tempo. O português é a sétima
língua mais falada. No Brasil, usam-na mais de 150 milhões
de pessoas: em Moçambique. mais de 15 milhões: em Portugal,
10 milhões e 500 mil: em Angola, mais de 10 milhões: na
Guiné-Bissau, 973 mi -,; em Cabo Verde. 400 mii, e em S. Tome
e Príncipe, 120 mil. Total ao redor de 190 ml lriôes de
falantes.
Outros cálculos situam essa quantidade em mais de 220

milhões de usuários. De qualquer modo, a lingua portuguesa é
a terceira mais falada no Ocidente. Abrange desae a Europa.
África e América, passando - como já se escreveu - pelas
chamadas "relíquias étnicas" da Ásia: Macau, Timor, Goa.
Damão e Diu, além de povoamentos do estreito de Mâlaca.
Criada, falta implementar a Comunidade, o que se espera

venha a suceder nos meses vindouros. A concretização das
relações politico-ecoriômcas foge à nossa alçaca. isto é:
não cabe á imprensa decidir a respeito. Porém, assentam-nos
a parte cultural e. em particular, o trato da imprensa.
Seguros, assim, e apoiados no Estatuto da Casa ("interpretar
o pensamento, as aspirações e os reclamos ca imprensa
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brasileira), entendemos ter soado a hora de nossa adesão á
idéia da Comunidade das nações lusõfonas. Nossa imprensa
terá relevante papel a desempenhar, em convénio com as
coirmãs de outros continentes, no progresso cultural e ético
dos sete povos unidos.
Antecipando-se ao projeto de Itamar Franco e de José
Aparecido de Oliveira - esclarecidos politicoS, sem dúvida -
o jornalista e académico Barbosa Lima Sobrinho escrevia em

1958: Com a extinção do império colonial português, tornou-
se oportuna a criação de uma espécie de condomínio
lingüistico, a que se associem Portugal, Brasil, Angola.
Moçambique e todas as áreas em que se fala o idioma de
Fernando Pessoa, para o estudo sério das tendências e ideais
que possam congregar os povos que as habitam"
Acrescentava Barbosa Lima: "Trata-se de provocar o advento
do ambiente propicio ao intercãmbio cultural, à compreensão
advertida dos fenômenos lingiisticos. às soluções racionais
e equilibradas que atendam, centro do génio do idioma, ao
imperativo da evolução e cio crescimento das comunidades
humanas. (A língua portuguesa e a unidade do Brasil, 1958,
2a edição. 1977.)
Em primeiro lugar e em harmonia com as aspirações comuns
aos povos de língua portuguesa, cabe à imprensa defender os
direitos dos indivíduos contra o racismo e o divisionismo, a
xenofobia, o espirito tribal e outras discriminações
contrárias ã solidariedade, à paz, à democracia, à liberdade
e igualdade dos seres. Impõem-se o diálogo e a
confrater nização, ou seja: o intercâmbio em todos os campos
da atividade humana.
Pode e deve a imprensa lutar contra os obstáculos e
dificuldades de ordem politica, econômica e social. E sua
obrigação, e aqui estamos a imaginar a midia inteira
)radiofonia, televisão, etc.), combater o atraso, a fome, a
doença, a miséria e a ignorância, onde quer que se
apresentem, desumanizando as criaturas. Da aproximação
cultural. sobremodo, cuidará a imprensa de maneira direta e
subsidiária, insistindo no direito dos povos em ascenderem â
cultura pelo ensino sistemático, pelas pesquisas e outros
estudos. Exemplo desta proposição deu-a no Rio de Janeiro,
em 1994. o Congresso Internacional de Jornalismo de Língua
Portuguesa.
Extenso programa haverá a cumprir por largo tempo, mas seu
inicio não mais deve ser adiado, como até aqui. Queremos
referir-nos à utilização aos meios audiovisuais - rádio, TV,
video, cinema -; ao alargamento da rede de bibliotecas
itinerantes; à propaganda organizada, coordenada e
sistematizada do patrimônio cultural e artístico de cada um
dos sete çjaiSes no que têm de mais significativo: ao
lançamento de edições populares do melhor da literatura
nacional de cada pais; á realização de feiras de livros em
português, de exposições e de festivais; â ajuda técnica e
universitária; ao envio de pessoal para o magistério e
outras missões.
Muito mais se poderá esperar cia contribuição da imprensa à
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cultura africana e luso-brasileira no terreno das artes, do
teatro, do bailado, da música e do cinema. Sugere-se a
realização de seminários, ciclos de conferências, colóquios,
estágios, abarcando problemas sociais, culturais,
lingüisticos. econômicos, em nível empresarial, turistico,
dos transportes, do comércio, etc. Em janeiro de 1994, já
declarava o Embaixador José Aparecido de Oliveira: 'Nossa
imprensa nos sete países dá a fisionomia de um bloco
cultural emergente que precisa ser relevado num bloco
p01 it ico-econômico'.
O paladino da Comunidade - como o classificou o Presidente
Itamar Franco - é um jornalista, antes de tudo, isto :
antes e depois de ter sido Deputado, Ministro, Governador e
Embaixador.
José Aparecido de Oliveira, na mocidade, exerceu o cargo de
Diretor do Sindicato dos Jornalistasde Minas Gerais e da
Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ. Em 1953, foi o
orador oficial do encerramento do 1 Congresso Mundial de
Jornalistas, realizado no Chile. E antigo sócio militante da
Associação Brasileira de Imprensa e integra a Ordem dos
Jornalistas do Brasil. Os portugueses distinguiram-no como
membro honorário de sua associação de jornalistas.
Em Lisboa, por escolha unânime dos Embaixadores dos países
de lingua portuguesa, foi indicado para a secretaria
executiva da Comunidade, função mais do que merecida, por
todas as diligências que efetuou a favor de sua criação.
Aplaude a ABI a eleição do jornalista e diplomata José
Aparecido de Oliveira para o cargo que engrandecerá com sua
habitual competência e operosidade. Em tal sentido, apelamos
para o Presidente da República, professor Fernando Henríaue
Cardoso.
José Aparecido de Oliveira não pode ficar fora da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. obra por ele
sonhada e ultimada. Ele é indispensável para a grandeza da
1 usofon ia.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1996.
Fernando Segismundo Esteves. Presidente do Conselho da ABI
- José Fernando Miranda Salgado. Presidente da Ordem dos
Jornalistas do Brasil - José Comes Talarico. Presidente da
Comissão Ce Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos
Humanos.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento ao Deputado Alberto Pinto Coelho.

o
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS
ATA DA 40 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. EM
18 DE NOVEMBRO DE 1996, DESTINADA À REALIZAÇÃO DO CICLO DE

DEBATES COM O TEMA "O SISTEMA FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR E O
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - PAINÉIS 1 E II"

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila
e Alberto Pinto Coelho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras ao Sr. Presidente e
o Prof. Renê Gonçalves de Matos - Registro de presença -
Palavras do Sr. Coordenador e aos Profs. Tomaz Aroldo da
Mota Santos, Luiz Sérgio Saraiva, Carlos Alberto Tarchi
Crivellari. José Carlos Goulart de Siqueira, Carlos
Alexandrino dos Santos e Vinícius Vieira Vignoli - Suspensão
e reabertura da reunião Composição da Mesa - Palavras do
Sr. Coordenador e dos Profs. Edyllio do Prado Júnior. Dirceu
do Nascimento, Fabiano Ribeiro do Vale, Valder Steffen
Júnior, Geraldo Walter de Aguiar. Frederico Ozanan Neves,
Armando Chaves Correa e Maria Dirlene Trindade Marques -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Maria José Haueisen -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Ivo José - João Leite - José Bonifácio - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piou - Péricies Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

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, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado João Leite. 2Q-Secretário ad hoc, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Profs. Aluisio Pimenta. Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais, representante ao Governador ao Estado. Dr.
Eduardo Azeredo; Renê Gonçalves de Matos. Presidente do
Fórum das instituições Federais de Ensino Superior de Minas
Gerais e Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora,
nosso ilustre conferencista; Tomaz Aroldo da Mota Santos,
Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais: Deputado
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Sebastião Helvécio, Coordenador ao Painel 1: Profs, Luiz
Sérgio Saraiva. Reitor da Universidade Federal de Viçosa;
Carlos Alberto Tarchi Criveliari. Vice-Reitor da
Universidade Federal de Juiz de Fora; Carlos Alexandrino dos
Santos. Diretor-Geral do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais; José Carlos Goulart de
Siqueira, Diretor da Escola Federal de Engenharia de
Itajubá: ViniciuS Vieira Vignoli, Vice-Diretor da Escola de
Farmácia e Odontoogia de Alfenas.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião á realização de
mais um ciclo de debates; o tema desta tarde colocará em
discussão o sistema federal de ensino superior e o
desenvolvimento de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente
Ao associar-se ao Fórum das Instituições Federais de Ensino

Superior na promoção deste Ciclo de debates, esta Casa o faz
consciente ca importância ao tema, especialmente no momento
em que o Estado e o Pais enfrentam os desafios dos novos
modelos de desenvolvimento, exigidos por um mundo em franco
e acelerado processo de globalização.
Nesta hora em que teses relevantes sobre a educação
universitária ocupam as manchetes e novas práticas são
implementadas, a iniciativa deste encontro é das mais
oportunas. Na ordem do dia, estão, por exemplo, questões
como as levantadas pelo Exame Nacional de Cursos - o
"provão" -, recentemente implantado com o objetivo de aferir
a qualidade do ensino superior por meio da avaliação do
aproveitamento do corpo discente. Temas como a autonomia da
universidade, o aumento da produtividade das escolas, a
ampliação dos serviços prestados oor elas á comunidade e a
parceria com entidades não governamentais para o incremento
da pesquisa convidam ao debate e à reflexão. E preciso
pensar, ainda, a própria construção da universidade do
futuro, que integrará a realidade do século XXI.
Um rápido exame do temário de nosso ciclo ressalta a
preocupação que o motiva, a de fornecer elementos para a
formulação ae p roposta inovadora, voltada para o atendimento
das especificidades regionais, sem se negligenciar o empenho
na pesquisa comprometida com o progresso econômico e social.
Os expositores trazem-nos seu testemunho sobre a
participação das universidades federais no desenvolvimento
das várias regiões onde mantém suas unidades, testemunho que
será ilustrado pela mostra Educação Superior: Compromisso
com Minas.
No século XII da civilização cristã, surgiu a primeira
universidade do continente europeu. De lá para cá,
consolidou-se a idéia de que a função da universidade é
tripi ice. ou seja, criadora, transmissora e divulgadora das
ciências e das artes. Em tradução atual, isso significa
atender ao ensino, á pesquisa e ao trabalho de extensão.
Uma análise da atuação dos vários órgãos de ensino superior
federal em Minas Gerais e no Brasil nos mostrará que eles se
têm desincumbido, muito a contento, de tais
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responsabilidades. A demonstração cabal disso faz-se
presente entre nós no empenho manifestado pelos
participantes deste encontro, não só em proporcionar o
melhor ensino no presente como em projetar a universidade do
futuro.
A realização deste seminário no Palácio da Inconfidência
não é circunstancial AO contrário, confirma a prioridade
que se dá nesta Casa Legislativa à educação. como um todo. e
em particular ao ensino superior. Quanto ao último, o
trabalho Que vem sendo realizado pelas entidades fecerais
cuja atuação iremos discutir, por estabelecimentos estaduais
e por instituições de natureza privada Constitui motivo de
orgulho para os mineiros.
Nesse contexto, cumpre-nos reconhecer o dinamismo que

orienta as atividades de nossa Comissão de Educação, sempre
participante e atenta aos problemas educacionais do Estado.
A ela e a cada um dos Srs. Deputados, nossos colegas.
creditamos a autoria de inúmeras iniciativas de elevado
interesse para o setor.
E recorrente o tema da pretensa crise que enfrentaria o
sistema universitário brasileiro. Entretanto, estamos nós
convictos de que, se há crise, ela é daquela espécie Que
favorece o crescimento e precede as grandes transformações.
Trata-se, na verdade, de fenômeno de âmbito mundial
relacionado com as crescentes pressões que o desenvolvimento
tecnológico impõe à sociedade em suas demandas de ensino
qualificado. A universidade brasileira, em particular a
estrutura universitária federal que estamos recepcionando.
saberá bem responder a esse desafio de mutação. Com essa
certeza, damos por abertos os trabalhos deste ciclo de
debates, agradecendo aos conferencistas, que nos honram com
seu saber, e a cada um dos participantes, que nos distinguem
com sua presença.
O nosso agradecimento especial ao Prof. Aluisio Pimenta,

ex-Ministro da Cultura e Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais, que, neste momento, representa o Governador
Eduardo Azeredo, bem como aos demais Reitores e professores
que compõem esta Mesa e este Plenàrio, agradecendo também a
todos e a cada um dos participantes, que nos distinguem com
a sua presença.
Esta Presidência tem o prazer de conceder a palavra, neste
instante, ao Prof. Renê Gonçalves de Matos. Presidente do
Fórum das Instituições Federais de Ensino Superior de Minas
Gerais e Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
nosso ilustre conferencista deste primeiro painel, que
falará sobre o tema "A Contribuição das Instituições
Federais de Ensino Superior de Minas Gerais para o
Desenvolvimento Regional". A Presidência informa a S. Exa.
que disporá de a: 30 minutos para o seu pronunciamento. Com
a palavra, porta:o, o nosso primeiro conferencista. Prof.
Renê Gonçalves.

Palavras do Prof. Renê Gonçalves de Matos
Muito obrigado, Sr. Presidente Agostinho PatrCis. Os meus
cumprimentos ao Prof. Aluisio Pimenta, ao meu conterrâneo e



515 r_OLA
colega. Deputado Sebastião Helvécio; aos demais Reitores
presentes, aos Deputados desta Casa, aos demais convidados,
aos professores, aos funcionários e aos estudantes das IFES
de Minas Gerais. Primeiro, faço um agradecimento á
Assembléia Legislativa, na pessoa do seu Presidente,
Deputado Agostinho Patrús. Quando o Fórum oas IFES mineiras
se propôs a fazer, neste Plenário, uma exposição sobre o
trabalho que as instituições federais fazem para o
desenvolvimento do Estado, tivemos, da Casa e de sua
direção, uma recepção calorosa e que nos envaidece
imensamente.
A universidade é uma instituição social de interesse
público e tem como finalidade a produção e a transmissão dO
conhecimento. Por essência, deve ser uma instituição
autônoma e democrática, onde a pluralidade ce idéias e das
concepções teórico-metodológicas possa se manifestar, sem
restrições, garantindo a riqueza do processo da investigação
e da descoberta.
Enquanto "locus privilegiado para a produção e a
transmissão do saber, tem consciência de seu compromisso com
a sociedade, que deve se expressar na formação de cidadãos
livres e conscientes e na produção do saber que contribua
para a construção de uma sociedade Justa. democrática e
igualitária.
E com essa concepção da universidade que passo a falar das
instituições de ensino superior e, particularmente, do papel
que elas representam em nosso Estado.
A história que vem sendo vivenciada pelas IFES em todo o
Brasil exige Que, preliminarmente, sejam pontuadas algumas
questões que considero essenciais para o entendimento de sua
atuação presente, bem como para que possam ser determinados
os desafios do futuro próximo.
E incontestável o processo de transformações por que oassa
o mundo de hoje. A revolução cientifica e tecnológica
provoca o desenvolvimento acelerado de forças produtivas, o
que tem implicado novas relações sociais, alterando
substancialmente a forma como os homens vivem e se
organizam. O processo de internacionalização da ec-'-omia.
chamado por muitos de globalização, produz efeitos sociais e
culturais que alteram a vida numana em todas as Suas
dimensões. Sem nenhuma dúvida, o planeta se mostra hoje sob
o impacto de condições absolutamente peculiares e que, por
isso mesmo, precisam ser compreendidas de forma critica e
racional
O chamado processo de globalização tem-se caracterizado
pela exclusão social o que pode ser considerada como a mais
perversa em toda a história da acumulação capitalista, desde
os séculos XVII e XVIII. Cada vez um número menor de pessoas
em todo o mundo tem acesso aos beneficios da tecnologia e da
ciência. Contrariamente ao que seria desejado. as condições
de vida da maioria dos seres humanos não melhoram, mas se
tornam mais degradantes.
A politica neoliberal, hoje justificadora desse padrão de
acumulação do capitalismo, tem produzido efeitos danosos.
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não só no setor da economia, mas, principalmente, rio social
e no cultural.
Penso que é exatamente no setor cultural que os sintomas
mais sérios do que se pretende com esta sociedade se
manifestam.
Entendendo a cultura como elemento norteador dos

comportamentos humanos, pode-se detectar, no processo de
formação de valores, mudanças que contribuem para a
alienação do ser humano. Sob a ca pa do respeito ã
individualidade, cresce o individualismo exacerbado; sob a
capa da liberdade, cresce a competitividade sem freios e sem
limites; sob a capa do moderno, velhas concepções são
travest idas de novidade, num processo ideológico que
identifica o novo com o melrior. São esses valores que vão
sendo interiorizados na mente e no coração das pessoas,
formando cada vez menos cidadãos e mais consumidores. Perde-
se a perspectiva do coletivo e da esperança: o sonho fica
encarcerado nas quatro paredes do cotidiano, como se o
sofrimento fosse inevitável ou até natural. A lógica do
mercado nos transforma, a todos, em mercadorias, cada vez de
menor valor.
Nesse contexto, as instituições públicas de ensino superior

podem e devem ter um papel essencial, tendo em vista o seu
caráter critico e criativo e a sua capacidade de compreender
as contradições e estabelecer as necessárias mediações. Sem
recusar os benefícios da tecnologia e da ciência, é preciso
canalizá-los para melhorar as condições de vida da maioria
da população, contribuindo para implementar o urgente
processo de desalienação do ser humano, resgatando a Sua
liberdade e sua dignidade.
Não obstante, até po r ter as caracteristicas fundamentais

para agir na história, mudando os rumos desse processo, as
IFES vêm enfrentando os ataques sistemáticos da lógica do
mercado e da política neoliberal. Os orçamentos estão
estrangulados, sem recursos até para a manutenção. A
proposta de autonomia feita pelo MEC acaba por retirar do
Estado, gradativamente, a responsabilidade com o ensino
superior. Entretanto, a instituição está encontrando
oxigênio para a resistência e enfrenta o aesafio da busca de
alternativas.
Um pais que ainda considera, por meio de seu Governo, que o
ensino superior é um privilégio, está renunciando ao
desenvolvimento, à liberdade, ao mesmo tempo em que mata a
cidadania.
A dicotomia entre educação básica e educação superior, num
pais como o brasil, é uma falácia que não resiste a nenhuma
análise consistente. A educação é um processo global e como
tal deve ser entendida e implementada. Não hã educação
básica forte com universidade fraca e vice-versa.
Conscientes das dificuldades Que o momento histórico

apresenta, as Instituições Federais de Ensino Superior, que
já foram o palco da resistência vitoriosa contra a ditadura
militar, aceitam o desafio de continuar produzindo e
transmitindo saber Que possa contribuir para uma nação
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soberana, um povo livre e uma sociedade justa.
As Instituições Federais de Ensino Superior em Minas Gerais
Minas é. de certa forma, o retrato do Brasil. Comporta a
sua beleza, as suas riquezas, as suas diferenças e as suas
desigualdades. Ao mesmo tempo, tem em sua história, a marca
da luta permanente pela liberdade e pela justiça social.
E trabalhando com as diferenças das várias regiões

mineiras, que as IFES públicas têm, ao longo dos anos,
contribuido, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,
para transformar a face do Estado. Limitações, certamente,
existem mas não se pode negar o papel decisivo que as IFES
estão desempenhando em Minas Gerais.
São seis universidades: a UFMG. a UFJF. a UFV. a UFOP. a
UFU. a UFLA; quatro instituições especializadas: a Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro, a Escola de Engenharia de
Itajubá. a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas e a
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina; uma Fundação
de Ensino Superior (São João dei-Rei) e um CEFET-MG.
Todas as IFES, resguardadas as suas caracteristicas
próprias, desenvolvem o ensino e a pesquisa e. por meio da
extensão, efetivam seu compromisso com a sociedade.
Cada uma, atendendo as diferentes regiões ao Estado,
desenvolvem ações que atingem milhares de pessoas, por meio
dos cursos de graduação (nas universidades em todas as áreas
do conhecimento e nas instituições especializadas em suas
áreas especificas). Inúmeros grupos de pesquisa atuam de
forma orgânica nas IFES.
E importante destacar que, nos cursos de graduação, as IFES
formam recursos humanos qualificados em todas as áreas ao
conhecimento (professores, médicos, engenheiros, advogados.
economistas, profissionais ca comunicação social.
arquitetos, psicólogos. sociólogos. historiadores,
antropólogos, etc.) atendendo, por um lado, as exigências do
mercado de trabalho e. por outro lado, formando
profissionais cidadãos, com compromisso social e com
capacidade de critica às normas e à dinâmica do Próprio
mercado, Essa tem sido uma tarefa primordial para as IFES
mineiras, com repercussão imediata na vida da População.
A pós-graduação vem se consolidando na maioria das
Instituições e tem contribuido, substantivamente. para os
variados processos ae capacitação de recursos humanos. A
pós-graduação 'lato-sensu' (cursos de especialização) tem
sido responsável pelos programas e pelos projetos de
educação continuada.
Os cursos de Mestrado e de Doutorado têm formado
pesquisadores e especialistas com produção intelectual
reconhecida internacionalmente, além de contribuirem, de
forma decisiva, com projetos que revitalizam a qualidade do
ensino superior e propiciam mudanças sociais aualitativas.
A extensão universitária é caca vez mais fortalecida por
meio de uma nova concepção que compreende a extensão como
processo educativo, cientifico e cultural que articula o
ensino e a pesquisa, com o objetivo de viabilizar as
transformações necessárias à sociedade. Isso significa que a
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extensão, longe de ser um mero apêndice, integra de forma
orgânica a vida acadêmica. Constitui, sem dúvida, um
instrumento de garantia para a efetiva integração entre
teoria e 'praxis'. Nessa perspectiva, vários programas
extensionistas são desenvolvidos pelas IFES mineiras em
todas as áreas do conhecimento. Um número significativo de
projetos e ações  já se estruturam, de forma
interdisciplinar, procurando estabelecer a ruptura com o
conhecimento estanque e linear. A extensão, por sua
caracterisUca de relação efetiva com a sociedade, realiza
obrigatoriamente o movimento necessário para Que a teoria
transcenda os muros da academia e se transforme em prática
social sistemática. Nesse movimento, fica evidenciado que o
conhecimento só tem inserção concreta na vida das pessoas,
se produzido de forma interdisciplinar.

 

Nessa perspectiva, as IFES mineiras têm desenvolvido
projetos nas áreas de: educação, saúde, tecnologia,
humanidades, ciências sociais e cultura.
E importante destacar a concepção preventiva na área de
saúde, que significa romper com os padrões meramente
curativos para investir na ausência da doença. Nessa
perspectiva, os cursos dessa área estão se reformulando para
atender às exigências da sociedade, com a formação de
profissionais de saúde para a família.
Na área tecnológica, programas importantes estão em

andamento com o propósito de contribuir para o
desenvolvimento auto-sustentado em Minas Gerais.
O Softex 2000, com o objetivo de desenvolver a indústria de
software, voltada para o mercado interno e externo, vem se
consolidando em várias regiões do Estado, por meio dOS pólos
localizados em Belo Horizonte. Juiz de Fora e Viçosa.
A incubação de empresas tem contribuído para a produção e a
aplicação prática de novos conhecimentos tecnológicos,
principalmente na indústria de alimentos e na química fina.
A política de incentivo a pequenas e médias empresas tem se
materializado por meio de uma parceria efetiva, em que as
IFES disponibilizam os seus equipamentos e laboratórios,
como forma de subsidiar concretamente os investimentos nessa
área.
No campo da prestação de serviços, cada vez se estreita

mais a relação entre as IFES e as sociedades mineiras.
Cabe destacar os processos de colaboração na área da
educação, na área de saúde com a atuação dos Hospitais
Universitários e no setor produtivo com a parceria com
grandes empresas, para o desenvolvimento de inovações
tecnológicas e formação de recursos humanos estratégicos.
No Programa Minas por Minas - Universidade Presente, as
IFES estão desenvolvendo, em todas estas áreas do
conhecimento, ações em três regiões do Estado: no Norte, no
vale do Jequitinhonha e no vale do Rio Doce. Quero, aqui.
ressaltar a parceria com as duas universidades estaduais, a
UEMG e a Universidade de Montes Claros e, também. a PUC de
Belo Horizonte.
Cabe, ainda, destacar o papel das IFES, na formação de
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professores leigos da rede estadual. No setor agrário.
pequenos produtores rurais têm sido incentivados por meio da
aplicação de novos recursos tecnológicos. o que interfere
diretamente nos fatores de produção, garantindo maior
eficácia e eficiência.
O circuito cultural foi reativado para que, por meio da
cultura, as IFES. de forma integrada, respeitem a
mineiridade e influenciem na formação de novos valores
compromissados com os ideais de justiça e de liberdade dOS
mineiros.
Neste momento, quero fazer uma pausa para falar a esta

Assembléia sobre o prazer que tivemos na noite do dia 14. em
Juiz de Fora, com a reinauguração do Cine Teatro Central, um
dos mais belos espaços de Minas Gerais, que foi recuperado
através de parceria entre a UFJF, a Prefeitura de Juiz de
Fora e várias empresas, especialmente estatais, além de
algumas empresas privadas. Naquele momento, tivemos o prazer
de receber os Deputados José Maria Barros e Sebastião
Helvécio.
As universidades federais têm uma série de desafios quanto
ao futuro, além de algumas propostas que devemos fazer.
Em janeiro de 1995. foi criado o Fórum das IFES mineiras

com o objetivo de estabelecer a articulação e a cooperação
necessárias entre as várias instituições, principalmente na
pós-graduação, na pesquisa e na extensão.
De forma articulada e combinada, as 12 IFES podem

contribuir efetivamente para o desenvolvimento do Estado, a
partir de suas várias e diferentes regiões.
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado tem nas IFES
um suporte fundamental. Várias ações já estão em andamento,
conforme vimos anteriormente. Tendo como referência as
Rodovias BR-040 e Fernão Dias como corredores de
desenvolvimento", as IFES estão compromissadas com
programas, projetos e ações que viabilizem o avanço da
educação, da ciência e da tecnologia.
As instituições púlicas de ensino superior.
particularmente as federais, são estratégicas no processo de
cesenvolvimento auto-sustentado, porque são responsáveis
pela produção do conhecimento. E importante lembrar que, no
plano nacional, 90% da produção de pesquisa está concentrada
nas instituições federais de ensino superior.
E pelo fórum que as IFES mineiras devem estabelecer
permanente diálogo com os poderes estaduais. particularmente
com a Assembléia Legislativa.
Na 

p
erspectiva do futuro, vislumbrando o terceiro milênio,

é fundamental que as IFES em Minas Gerais tenham cada vez
mais a clareza de seu papel junto ã sociedade.
Enquanto instituição capaz de estabelecer a necessária
mediação com o processo de transformação cientifica e
tecnológica por Que nassa o munco, é fundamental investir na
revolução da eoucação. A Educação é o instrumento essencial
para se contrapor aos efeitos perversos aa globalização,
porque forma valores ae maneira articulada com o processo ce
conhecimento.
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Tendo como perspectiva a revolução da educação, as IFES
deverão investir nos próximos anos tanto na consolidação de
alguns projetos já em desenvolvimento, como na permanente
disposição de inovar. Consolidar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, buscar novos paradigmas
teóricos revitalizadores do conhecimento, é uma exigência
desses tempos de mudança. E preciso investir na
democratização do acesso, por meio do ensino noturno e da
educação á distância. Trabalhando com a
interdisciplinaridade, é possível fortalecer o conhecimento
teórico e prático, compromissado com a formação de cidadãos.
E preciso investir nas várias mudanças necessárias a Minas
Gerais, nas áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia.
Ensinar, aprender, investigar e descobrir são, por
essência, atos revolucionários, porque estão permanentemente
inseridos em processos de mudança. E fundamental que a
sociedade se torne cada vez mais consciente desse potencial,
para que o trabalho das EFES tenha a ressonância típica da
mudança junto à maioria da população.
E com a disposição de investimento por uma sociedade justa,

democrática e igualitánia, que as IFES mineiras caminham
para o ano 2000. Para isso, é indis

p
ensável a parceria com a

sociedade e com outros poderes, principalmente com o Poder
Legislativo.
Produzir e difundir conhecimentos, formar o ser humano
comprometido com a cidadania e a melhoria da qualidade de
vida e promover o desenvolvimento da região são desafios
presentes e futuros que as IFES assumem enquanto compromisso
público com a sociedade mineira.
Diz o poeta mineiro. Murilo Mendes: "Ninguém moverá para

mim a máquina do Sonho, eu hei de movê-la". Estou convicto
de que juntos poderemos fazer a revolução necessária na
educação e na universidade, resgatando o sonho mineiro de
democracia e justiça social de modo a transformá-lo em
realidade. Recuperar a utopia não é devaneio nem delírio. E
a aposta dos que ainda acreditam no vir a ser, com dias
melhores.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Assembléia sente-se engrandecida, não
só pelo nível dos debatedores que vamos ouvir a partir deste
momento, mas também pelo nível do público presente neste
Plenário, onde podemos vislumbrar, além de diversos
professores, o ex-Deputado Aloisio Garcia, Diretor da UNA,
Presidente de uma entidade internacional; o Prof. Philadelfo
de Siqueira. Presidente da Federação Panamericana de Escolas
Médicas, a Policia Militar, e tantos Deputados presentes. A
magnitude deste encontro certamente se prolongará com as
palavras dos debatedores. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Sebastião Helvécio. coordenador deste primeiro
painel

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Sebastião Helvécio) - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a V.
Exa. a indicação para atuar como coordenador, principalmente
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pelo fato de ser Professor Adjunto da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal ce ,Juiz de Fora e oor poder estar.
hoje, como Deputado, participando deste importante debate.
O Estado de Minas Gerais é a unidade federativa que
concentra o maior número de instituições federais de ensino
superior em todo o Brasil: nada menos que seis
universidades, cinco escolas especializadas e um Centro
ederai de Educação Tecnológica. Se a isso agregamos a
Universidade Estadual de Minas Gerais e a Universidade de
Montes Claros, comprovamos a existência de robusto sistema
público dedicado tanto à formação de recursos humanos
altamente qualificados como á produção de conhecimentos e de
tecnologia, inestimáveis ao desenvolvimento deste Estado. Um
outro elemento que não 

p
ode ser subestimado é a contribuição

dessas instituições no processo de meinoramento Co ensino
oásico em Minas Gerais. Multiplicam-se as ações Co
magistério, bem como a elevação da qualidade da educação
como um todo.
E válido destacar os estudos e as ações que irão contribuir
para a criação de verdadeiros corredores tecnológicos no
eixo da BR-040 e da Fernão Dias, em áreas estratégicas como
software, alimentos, eletro-eletrônica e cuirnica fina.
Dentre outros fatores a serem reconhecidos, destacamos
também a área de saúde com o trabalho junto à Secretaria
Estadual e ao SUS, no atendimento das policlínicas e
hospitais universitários, como também na concepção de novos
profissionais de saúde para a família, que comporão
eficiente modelo de atendimento. Não podemos deixar de fazer
referência, também, ás Ciências Agrárias, que têm dado
grande desenvolvimento ao campo e à produção agricola de
Minas Gerais e Co Brasil.
Todos esses aspectos, que rapidamente prefiguramos,
identificam o sistema público de educação superior como um
dos recursos mais preciosos com que conta o Estado de Minas
Gerais para seu processo de desenvolvimento econômico e de
expansão de oportunidades Ce promoção social a sua
popul ação . Por essa razão. consiceramos que a defesa ca
universidade pública no Estado de Minas Gerais constitui
prioridade politica e imperativo ético, no objetivo oe
garantir para as próximas gerações uma sociedade mais rica e
mais justa.
Esta coordenação passará a palavra aos expositores, que

discorrerão sobre o tema "A Cont r ibuição das Instituições
Federais de Ensino Superior para o Desenvolvimento de Minas
Gerais". Cada expositor disporá de até 10 minutos para o seu
pronunciamento.
Para seu pronunciamento, com a palavra, o Prof. Tomaz

Aroldo da Mota Santos. Magnifico Reitor da UFMG.
Palavras do Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santos

Sr Presidente. Deputado Agostinho Patrús, na pessoa de
quem saúdo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais: caro
Prof. Aluisio Pimenta. Reitor da UEMG, aqui representando o
Sr. Governador do Estaco; Srs. Reitores, dirigentes,
professores e professoras, senhoras e senhores.
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Em primeiro lugar, agradeço à Assembléia Legislativa de
Minas, na pessoa do seu Presidente, o ex-aluno da UFMG,
Deputado Agostinho Patrús, por sua acolhida a nossa
participação neste ciclo de debates.
Esta presença. Sr. Presidente, nada requer ou reclama - o
que não significa renúncia a justos pleitos quando
necessários. Estamos aqui para dizer ao parlamento mineiro
e, simbolicamente, ao povo de Minas sobre o trabalho e o
significado da presença de 12 instituições federais de
ensino superior em Minas Gerais.
Desde logo digo q ue as instituições federais de ensino
superior carreiam para Minas recursos federais, que se
distribuem por várias regiões do Estado. Previstos no
Orçamento da União, esses recursos significam cerca de
R$800.000.000,00 por ano. Mesmo que se encontrem em Minas.
as IFES servem a vários outros Estados, acolhendo alunos de
graduação e de pós-graduação. o que lhes confere importante
papel no equilíbrio federativo.
As IFES de Minas Gerais pretendem, de forma cooperativa,
promover o desenvolvimento nacional e regional. Nesse quadro
apresento a participação da UFMG, para, no conjunto das
IFES, contribuir para o desenvolvimento no Estado.
Como sabem V. Exas., a UFMG é fruto dos sonhos dos
Inconfidentes, que almejavam implantar uma universidade em
Minas com vista a torná-la um fator na independência do
Pais. Em 1927. esse sonho se torna realidade graças ao
descortino do Presidente Antônio Carlos e à tenacidade do
primeiro Reitor, o Prof. Mendes Pimentel, os quais a
fundaram a partir de um pequeno núcleo de unidades
preexistentes: as Faculdades de Direito, Farmácia, Medicina,
e Odontologia e a Escola de Engenharia.
A Universidade cresce e se diversifica graças ao trabalho
dedicado de uma plêiade de Reitores e dirigentes, entre os
Quais O Prof. Aluisio Pimenta, hoje Reitor da jovem UEMG.
Hoje, a UFMG conta Com 19 unidades acadêmicas, que incluem

94 departamentos e 6 órgãos suplementares, sendo o Hospital
das Clinicas. com 2.500 servidores, o maior entre eles. A
UFMG atende a 23.000 alunos, assim distribuidos: 18.000 nos
cursos de graduação; 4.000 na pós-graduação e 1.000 nos
cursos de lQ e 2g graus, atendidos por 2.600 professores e
4.500 funcionários técnicos e administrativos.
Ao longo de sua história, a UFMG tem servido ás sociedades
mineira e brasileira. Com ouase 70 anos de existência.
formou cerca ae 90.000 profissionais. Foram 12.600
engenheiros. 10.000 médicos, 11.000 advogados, 2.000
administradores. 2.600 arquitetos. 883 formados em Belas
Artes, 1.500 bibliotecários, 564 formados em Ciência da
Computação. 1.200 biólogos. 1.300 contadores. 2.000
economistas, 1.000 cientistas sociais, 1.100 comunicadores
sociais, 1.700 formados em Educação Física, 1.700
enfermeiros. 100 estatísticos, 3.000 farmacêuticos, 650
filósofos, 600 físicos. 450 fisioterapeutas, 900 geógrafos,
300 geólogos. 1.800 historiadores. 6.000 formados em Letras.
700 maternãicos, 3.000 médicos veterinários. 400 músicos.
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4.800 odontõlogos. 3.500 pedagogos. 4.000 psicólogos, 700
químicos, 190 sociólogos. 300 terapeutas ocupacionais. 5.000
mestres; 2.000 especialistas e perto de 1.000 doutores em
diversas áreas do conhecimento.
Para avaliar a importância da contribuição da UFMG.

pensemos o seguinte: como estariam o Estado e o Pais sem os
10.000 médicos os 11.000 engenheiros e os 10.000 advogados
formados pela UFMG? Sem contar o restante da lista que
mencionamos.
Pensemos de outra maneira. Suponhamos que dispuséssemos de
90.000 profissionais para serem dist r ibuídos em novas
ocupações. Por certo, estaríamos criando postos de saúde,
ambulatórios, hospitais, clinicas diversas; estaríamos
implantando indústrias, desenvolvendo obras de infra-
estrutura (estradas, usinas hidroelétricas,
telecomunicações, etc.); estaríamos fundando novas escolas e
universidades; estariamos criando comarcas, varas.
tribunais, escritórios e consultórios de várias
especialidades.
Noutros termos, se pensarmos em Belo Horizonte, a cidade é
o que é; o Estado é o 

q
ue é e será o que vier a ser pelos

profissionais de que dispõe.
Eis ai, senhores, a primeira contribuição da UFMG a Minas

Gerais e ao Brasil: a formação de profissionais para os mais
diversos afazeres.
Mas. Sr. Presidente, para não me afastar do sentido prático
ca contribuição da UFMG. passarei a relatar aspectos do
trabalho de extensão universitária. Eu digo sentido
"prático não em oposição a um possível sentido não-prático,
inútil, pois tudo o Que se faz na universidade, como
atividade intelectual, é útil, quando nada para suscitar o
que me parece nuclear na vida universitária: o debate em
torno de idéias.
E essa, talvez, a forma mais genuína de ser da
universidade, e, por isso mesmo, deve ela ser a instituição
mais afeita ao ideal democrático de tolerância com a
diversidade, a diferença, a discordância. A universidade é.
assim, o lugar da dúvida, não das certezas que engendram a
intolerância e o embotamento intelectual.
A universidade deve, assim, ser um lugar em que homens e
mulheres se reúnam soo certas regras e condições para
desenvolver e comunicar o saber - sempre, a meu ver, sob a
égide da liberdade. Mas, dizia eu. Sr. Presidente, que
gostaria de mencionar trabalhos práticos, embora pense que
nada é tão prático para a vida social, para seu
aperfeiçoamento quanto a prática da dúvida, pois ela
alimenta a democracia. volto ao sentido prático ca extensão
- não oue ela seja mera oratica, mas, sim, praxis, pois
enraizada na reflexão.
Começo pelos serviços prestados à população, no âmbito da
extensão, no setor de maior impacto cotidiano: o trabalho Co
Hospital das Clínicas. órgão supleme--ar. O HCL é o lugar em
que atuam profissionais, professores e alunos de todos os
cursos a área de saúde. Ali se ateooe mais de 1 milhão de
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pessoas por ano, realizando-se procedimentos aos mais
simples aos mais complexos e sofisticados.
O HCL compreende, na realidade, um sistema hospitalar Que

estende sua atuação desde o ambulatório até os serviços que
requerem as mais complexas equipes interprofissionais e as
tecnologias biomédicas mais avançadas; a propósito, cito os
transplantes de órgãos como paradigmáticos dessas complexas
tecnologias, pois constituem-se em atos dos quais participam
equipes rnultidisciplinares e requerem sofisticada infra-
estrutura nospitalar. Pois bem: esses procedimentos tão
avançados são dispensados a pacientes desvalidos da sorte, e
provavelmente só o HCL é hoje apto a realizá-los em Minas.
Poucos hospitais públicos - provavelmente, só os hospitais
universitários - os realizam em nosso Pais com o
financiamento do SUS: o que serve ao pobre serve ao rico e
vice-versa. Esse é o padrão de atendimento do nosso Hospital
das Clinicas. Esses serviços são prestados com igual
filosofia nas clinicas extramurais, nos internatos rurais,
nas clinicas odontológicas, psicológicas, etc. Com mesmo
zelo, atende também a Universidade a todas as pessoas que
levam ao Hospital Veterinário animais de criação, sejam
pequenos Ou ce grance porte.
Quero destacar também o serviço ce assessoria a empresas
públicas (ainda os há) e privadas. E significativo que, na
área gerencial, a UFMG, por diversos de seus departamentos,
órgãos e fundações, atenda a empresas que alcançam perto de
metade do P18 nacional! Que dizer do setor público? Em
secretarias, em ministérios de todas as áreas -
planejamento, economia, trabalho, educação, ciência e
tecnologia, cultura, saúde. meio ambiente -, nos parlamentos
em todos os níveis. nas Câmaras Municipais, nas Assembléias
Legislativas e no próprio Congresso Nacional, basta
procurarmos e lá vamos encontrar professores ocupando cargos
de direção e apoiando-se em estudos, pesquisas e planos
elaborados com assessoria da Universidade.
Digo mais sobre a extensão da UFMG: os cursos de
atualização, reciclagem, especialização, aperfeiçoamento.
São 40.000 alunos que passam a cada ano pelos cursos de
extensão da UFMG. Repito o número: 40.000 por ano. Só de
professores das redes públicas municipais e estadual foram
cerca de 10.000 em 2 anos, recebendo ensinamentos e cursos,
sem falta modéstia, da melhor qualiaade.
Não posso deixar de citar o Festival ce Inverno, evento
cultural na área da extensão universitária que alcança
dimensão nacional e que é hoje realizado em parceria com a
Universidade Federal de Ouro Preto. A cada ano, passam por
ele 1.200 alunos, originários de quase todos os Estados da
Federação. Por seu espirito inovador, motivou a criação de
grupos artísticos de relevo nacional, entre eles o Galpão, o
Corpo, o Giramundo, o Uakti e Outros mais, sem contar os
inúmeros artistas que aperfeiçoaram sua técnica e sua arte
no Festival. Ainda soore a extensão, Sr. Presidente,
permita-me mencionar o Projeto Jequitinhonha, em fase de
implant ação , a partir de Diamantina; o Projeto Pró-Saúde,
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que articula toda a área de saúde da IJFMG em ações voltadas
para a saúde e desenvolvidas com a comunidade e o Projeto
Minas por Minas - Universidade Presente, ao qual a UFMG se
integra juntamente com as IFES mineiras, as duas
universidades públicas estaduais - a UEMG e a UNIMONTES - e
a PUC-MG e que visa a melhorar as condições de vida da
metade mais pobre de Minas Gerais.
Destaco a atividade de pesquisa da UFMG. Não menciono
números - o tempo não me permite isso. Mas posso afirmar que
a pesquisa e a pós-graduação da UFMG ampliaram-se a partir
dos anos 70 e delas se serviram a sociedade mineira e as
mais diversas instituições cie Minas Geras, nas áreas da
cultura, cia economia, do desenvolvimento social.
Cito os avanços nas áreas de te l ecomuni cações , informática.
biotecnologia, química fina, siderurgia, mineração e
confecções, para mencionar grandes áreas da economia
mineira.
Certamente, não ficaram desassistidos os setores terciário

e de agropecuária, para cujo aperfeiçoamento pudemos apostar
ou adaptar novas tecnologias.
Posso afirmar sem medo de errar, que Minas Gerais tem hoje
condições de dialogar com os centros avançados cie pesquisa
no Pais e no mundo, graças a uma diversidade ce instituições
- ai incluídos os centros federais e estaduais de pesquisas
do Estado -, abrigando cientistas bem preparados.
Registro aqui, com satisfação, a contribuição da UFMG.

Foram 5.000 os mestres e cerca cie 1.000 os doutores formados
pela põs-graduação cia UFMG, os quais são profissionais
essenciais ao desenvolvimento cia ciência e da tecnologia.
E claro, Srs. Deputados, que as contribuições de uma

Universidade corno a UFMG são mais amplas que uma lista de
atividades, até porque ensino, pesquisa e extensão, ao se
entrelaçarem, geram formas novas de conhecimento que não são
captadas quando vistas isoladamente.
E também conveniente anotarmos Que outras contribuições da
Universidade são feitas pelo Que conservamos nos acervos das
bibliotecas e dos museus, patrimônio cultural representativo
da riqueza nacional e do nosso Estado.
Em maior ou menor grau. e consideradas suas
especificidades, é o que fazem as demais IFES de Minas
Gerais e as dos outros Estados.
Nós queremos estar ao lado delas para fazer o bem para

Minas Gerais e para o nosso Pais. O espirito cooperativo - e
não o cia competição - é o que nos anima; buscamos esse
espirito coletivo como uma forma de estar presente em Minas
Gerais para anunciar nossa intenção de contribuir para o
progresso social cie Minas e para o equilibrio federativo. As
universidades federais, em Minas Gerais, as universidades
públicas, patrimônio do povo, querem estar juntas para a
promoção do desenvolvimento cultural, econômico e social de
Minas e do Brasil. Obrigado

Palavras do Prof. Luiz Sérgio Saraiva
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa. Deputado
Agostinho Patrús: Prof. Aluisio Pimenta. digno representante



526

do Sr. Governador do Estado; Deputado Sebastião Helvécio,
coordenador deste painel; demais membros da Mesa; Deputado
Wanderley Ávila, 1Q-vice-Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; demais Deputados estaduais;
meus caros colegas dirigentes das instituições federais de
ensino superior; Srs. professores presentes, demais
autoridades civis e militares, meus senhores e minhas
senhoras, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade
que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
concede às instituições federais do ensino superior de Minas
de mostrar, por meio deste ciclo de debates, a contribuição
que essas importantes instituições têm dado ao
desenvolvimento do nosso Estado.
A universidade pública brasileira defronta-se com demandas,
exigências, estímulos e desafios que exigirão seu
aperfeiçoamento e sua modernização. Temos de projetar o
futuro com a superação das questões do presente.
A importância da qual se revestem as universidades federais
no ensino, na pesquisa e na extensão pode ser demonstrada
pelos avanços científicos e sociais que beneficiam enorme
parcela de brasileiros.
E dificil projetar uma sociedade moderna, dinâmica, justa e
cidadã sem a interferência e a participação direta da
universidade pública, pois dela emergem profissionais de
altissimo nível, que patrocinam avanços em todas as áreas do
conhecimento humano.
Mais do que nunca, devemos mostrar a produção acadêmica e
científica das universidades federais, pois é grande a
desinformação da sociedade quanto ás universidades públicas.
A grande massa de brasileiros não sabe avaliar a importância
disso, pois não chegam a ela as devidas informações. E desse
fato que se valem os privativistas, que acabam por jogar a
opinião pública contra o sistema federal de ensino.
A educação pública superior é por demais eficiente. Seu
rito de formação profissional não envolve apenas a graduação
de estudantes. E a pesquisa e a extensão q ue se complementam
ao ensino, amalgamando uma sociedade cada vez mais
produtiva, mais participativa. mais ampla e mais interativa
entre os setores, que é o que tocos nós queremos. Esta è a
função política da universidade pública: educar, ensinar,
pesquisar e transmitir conhecimentos de maneira simbiótica
com a sociedade que a sustenta. Essa a nossa grande
responsabilidade.
Desde a Idade Média, a universidade teve sempre uma função,
um compromisso social. Enquanto instituição social, ela é
perpassada pela lógica do contexto sócio-econômico, político
e cultural que a circunscreve.
A nossa missão é pública. Na verdade, as instituições
federais de ensino superior formam um inigualável património
físico e intelectual que não pode ser desprezado pelo
autoritarismo econômico. Nossa missão tem alcance social.

As	universidades públicas não são meros orgãos
burocráticos, são centros de conhecimento. Centros de
excelência. Portanto. qualquer decisão que afete nossa



finalidade social estará, certamente, relegando a sociedade
brasileira a um novo período de exclusão do conhecimento
acadêmico e cientifico e. por extensão, da melhoria de sua
Qualidade de vida.
Devemos almejar uma universidade que seja cada vez mais
compromissada com a solução dos problemas nacionais,
especialmente os sociais. Ela deve ser eficiente, evitando o
desperdício de tempo e de recursos, primando pela qualidade
e pela competência.
O grande número de pesquisas desenvolvicas na Universidade
Federal de Viçosa em inúmeros convénios com entidades
estaduais, federais e a iniciativa privada é fator
indicativo de nossa preocupação com os diversos setores
sócio-econômicos co nosso Pais.
Entre as pesquisas, devido ao nosso tempo l imitado, vamos
ressaltar apenas algumas.
O feijão, tão presente na alimentação diária dO brasileiro,
teve suas pesquisas na UFV iniciadas em 1955, resultando no
lançamento de 11 variedades largamente utilizadas em nossas
casas. O cultivo consorciado com outras culturas, muito
empregado por pequenos produtores, também merece nossa
atenção. Intensos esforços são canalizados, buscando o
aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias para o
aumento da produtividade e a implantação racional de
culturas em áreas não tradicionais de cultivo.
O primeiro muno hiDrido no Brasil foi desenvolvido nos
laboratórios da UFV. Na área ce genética e melhoramento, a
UFV tem formado grande número de pesquisadores, cujo
potencial é absorvido por empresas agropecuárias e firmas de
produção de sementes. A AGROCERES, por exemplo, nasceu no
carTipus da UFV.
O milho ainda é fruto de pesquisas na área de armazenamento
e processamento de produtos agrícolas. O período pós-
colheita e todos os processos decorrentes desta fase são
minuciosamente estudados para otimizar custos e minimizar
perdas de safra.
O lançamento de variedades de soja com produtividade
superior, coloca, hoje, o Brasil como segundo produtor
mundial, O Programa de Melhoramento de Soja cia UFV. iniciado
há 34 anos, já lançou 18 variedades, adaptadas a vários
Estados brasileiros, principalmente Minas Gerais. A
variedade mais recente alcança uma produtividade superior a
quatro toneladas por hectare.
Outras pesquisas com soja estão resultando no

desenvolvimento de variedades com melhor sabor, favorecendo
seu uso na alimentação humana.
.4 ferrugem do cafeeiro é um dos problemas que merecem a
devida atenção aos pesquisadores na busca de cultivares
resistentes. As pesquisas visando solucionar os problemas
dessa importante cultura têm levado á produção cie diversas
tecnologias e produtos de elevado emprego no meio agrícola
de Minas Gerais. Entre esses produtos podemos citar a Calda
Viçosa, que pode aumentar a produtividade das lavouras
cafeeiras em até 30 sacas por hectares, atuando.
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simultaneamente, com seu efeito nutricional e como
controlador das principais doenças.
Os assuntos que motivam a produção cientifica em ciências
agrárias são pertinentes à oroblemática do campo, abordadas
num contexto integrado de informações.
A UFV é pioneira na pesquisa da exploração agroflorestal,

combinando culturas agrícolas e pecuárias com a exploração
florestal de maneira racional. Os beneficias desse sistema
minimizam danos causados por erosão, criam melhores
condições para a fauna. reouzem o risco de incêndios e
proporcionam a obtenção de renda extra em prazo inferior ao
referente à exploração florestal, entre Outros.
Nossos pesquisadores possuem amplos conhecimentos para o
desenvolvimento de pesquisas na área arnbiental, e a
utilização de recursos deve ser acompanhada de estudos que
indiquem os efeitos dessas Sobre o meio ambiente.
Estudos relacionados com metais pesados, provenientes de
descargas siderúrgicas e metalúrgicas, são analisados com
relação à distribuição no meio ambiente; paralelamente, são
realizadas pesquisas para a monitorização e a desintoxicação
de ecossistemas poluídos com metais pesados.
Atualmente, são conduzidos estudos ca biodiversidade em
fragmentos da mata Atlântica no intuito de estender as
conseqüências da fragmentação sobre a biodiversidade e
fornecer subsidias para a preservação de remanescentes dessa
formação vegetal na Zona da Mata mineira e no Espirito
Santo.
Em locais onde ocorre mineração, a UFV tem dado condições

para que as empresas mineradoras devolvam á população áreas
completamente reflorestadas e integradas ao meio ambiente.
Quanto ao saneamento urbano e rural, a caracterização e a
compostagem dos resíduos têm tido aplicações práticas em
nível nacional. Exemplo recente desse trabalho é o convênio
que será assinado entre a UFV e o Governo de Minas Gerais.
por intermédio da sua Secretaria de MeioAmbiente e
Desenvolvimento Sustentável, o qual beneficiará cerca de 200
municípios de Minas, com a construção de usinas de
reciclagem e compostagem de baixo Custo.
Outra contribuição importante se dá na area de tecnologia
de alimentos. Sabemos que 114 da população mundial é
intolerante ao leite. Pensando nisso, a UFV desenvolveu o
leite hidrolisado, que supre esse problema. Hoje,
desenvolve-se ainda um formulado á base de carne de frango
em pó para atender lactentes portadores de diarréia
prota ida.
Na área da construção civil, significativos avanços foram

obtidos com o aperfeiçoamento ca tecnologia de produção de
tijolos à base de escória de alto forno, o que diminuiu
consideravelmente o custo das construções de casas
populares.
Como outros exemplos da participação da UFV no
desenvolvimento de pesquisas aplicadas e na busca da
melhoria da qualidade de vida. podemos citar a primeira
fórmula de iogurte com sabor, que alcançou grande
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repercussão; as formulações de so pas; a produção de queijo,
os processos de extração de óleo e outras pesquisas
relevantes.
A UFV tem tido uma preocupação especial em poder contribuir
para a qualificação adequada dos professores de 1Q e 2Q
graus do Estado. Com esse objetivo, implantamos o Núcleo de
Ensino Integrado em Ciências e Matemática, direcionado para
professores de escolas das redes pública e privada de lQ e
2Q graus, reciclando-os e produzindo mate r ial institucional
ce baixo custo. Em convênio com a Secretaria da Educação, a
UFV está oferecendo licenciatura em módulos, sem prejuízo da
qualidade, para professores leigos da rede estadual, da
região do vale do Jepuitinhonha.
Apesar do apelo social, com ênfase no desenvolvimento
comunitário, não podemos deixar de registrar parcerias de
sucesso, realizadas entre a UFV e empresas como a Nestlé. a
Agroceres. a Monsanto e a Aracruz Celulose. Por meio dessa
integração pode-se promover o repasse ce conhecimentos
cientificos. realizando avanços no setor produtivo.
A toco esse contexto apresentado, somam-se os mais de 14

mil profissionais graduados e 3 mil pós-graduados pela UFV,
ao longo dos seus 70 anos, em Agronomia. Zootecnia,
Engenharia Florestal, Engenharia Agricola. Biologia,
Educação FIsica, Nutricionismo, Medicina-veterinária,
Economia Doméstica, Administração de Empresas. Matemática.
Fisica, Química, Biologia, Direito e Arquitetura e
Urbanismo.
Os profissionais formados em Viçosa encontram-se espalhados
por tocas as regiões do Pais, muitos dos Quais ocupando
posição de destaque no cenário mineiro e nacional, A UFV
oferece hoje 25 cursos de graduação e 28 de pós-graduação,
todos de excelente nivel, totalizando 6.300 estudantes.
A UFV tem procurado direcionar suas atividades oara a
melhoria da qualidade de vida ao oovo mineiro. Programas
mais recentes, ou outros mais tra: :ionais como as Semanas
do Fazendeiro e do Hortigranjeiro. que há cerca ce 60 anos
repassam ao produtor rural as novas tecnologias
desenvolvidas para o aumento ca produção e da produtividade,
são exemplos claros desse trabalho social da universiaaae
pública.
A UFV está desenvolvendo um programa, em convénio com a
EMATER-MG, sobre transferência ce tecnologia já existente e
geração de nova tecnologia para a agricultura no vale do
Jequitinhonha e formação de extensionistas oara trabalhar na
mesma região. A FAPEMIC. , que tem sido uma parceira
importantíssima da UFV, já aprovou a primeira eta pa do
programa, previsto para cinco anos.
A UFV tem também desenvolvido trabalho integrado com o
SENAR, para treinamento dos instrutores do SENAR sobre mão-
de-Obra rural
Campanhas de vacinação, pesquisas sobre saúde pública,
desenvolvimento da cultura e do folclore, atendimento
jurídico à população carente e programas de desenvolvimento
comunitário a partir ae convênos com Prefeituras Municipais
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são outras manifestações sociais da UFV.
O complexo de atividades nas áreas de ensino, pesquisa e

extensão não faria sentido se não conseguíssemos transmiti-
lo á sociedade. A universidade não transmite um saber
desinteressado, nem desenvolve um conhecimento puro, neutro.
A transmissão como produção do saber é sempre uma prestação
de serviços á sociedade de Minas Gerais e, por extensão, do
Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Professor Carlos Alberto Tarchi Criveilari
Boa-tarde a todos. Exmo. Deputado Wanderley Ávila, lQ-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Srs.
Reitores. Srs. Deputados, autoridades civis e militares,
professores, alunos, colegas, Srs. Diretores, Sr.
Coordenador, demais presentes, a Universidade Federal de
Juiz de Fora, com muita honra, compõe esse conjunto de
instituições federais de ensino superior em Minas Gerais.
Cabe a cada um de nós que vem ao Plenário se expressar
traçar um pouco do perfil de cada instituição, suas
peculiaridades e seus objetivos, para demonstrar á população
de Minas, através da sua representação maior, a Assembléia
Legislativa, o nosso esforço, o nosso empenho anos a fio,
contribuindo de fato para criar a grande massa crítica,
intelectual, de cientistas e formadores de opinião da elite
política e de todos os símbolos maiores da nossa terra.
Minas Gerais. Assim inicio, cumprimentando todas as
instituições que, trabalhando isoladamente, agora se dão as
mãos num esforço único e concentrado, demonstrando sua
qualidade.
Uma peculiaridade típica da nossa região de Juiz de Fora é

a velha indagação: afinal, somos a "Manchester mineira' ou
somos apenas cariocas do brejo, dada a nossa proximidade com
o Rio de Janeiro? Brincam até, quando foi inaugurada a Linha
Vermelha no Rio, que Juiz de Fora trocou as janelas de
madeira e ferro por alumínio, por causa da maresia. Essa
questão é importante porque, embora seja uma brincadeira,
demonstra que ou Juiz de Fora e seu entorno não são mineiros
ou essa região é profundamente estratégica nas relações de
Minas Gerais com os Estados vizinhos. Fico com a segunda.
Juiz de Fora é muito mineira, e tenho orgulho disso. O que
aconteceu com a nossa querida região de Juiz de Fora? Essa
proximidade com a estrutura econômica e geofísica do Estado
do Rio de Janeiro nos trouxe benefícios ao longo do tempo, é
claro, mas, também, problemas. Quando essa região.
economicamente como um todo, se esmoreceu - ai incluo a
nossa querida Viçosa, chegando até as proximidades das
vertentes -, notamos que o dia-a-dia da nossa economia e da
luta da nossa população se esvaiu no esforço sem a
recompensa financeira e produtiva que ela seria capaz de
produzir. Foi um período de desaceleração da economia, se me
permitem falar assim de uma forma mais modesta, para não ir
mais a fundo no problema. Houve uma desaceleração econômica.
cujo fator mais importante, oaa a proximidade geográfica da
região com o Rio de Janeiro, veio exatamente com a
transferência da Capital Federal para Brasilia. Uma região



que ainda se vangloriava de ser um entorno político da maior
esfera do poder, nem com isso ficou. Ficou com suas próprias
pernas, com sua própria capacidade de desenvolvimento. Dai
o que têm feito Juiz ce Fora e seus entornc 9 Têm procurado.

ao longo dos anos, atrair indústrias ce grande porte para
que se restabelecesse um fenómeno que aconteceu no final do
século passado, na virada co século XIX para o século XX.
Nesse período, Juiz de Fora era um centro financeiro, um
centro cultural, um centro educacional de relevância para a
região e para todo o Estado. Tanto era assim que, ainda pela
década de 30, Juiz de Fora competia ou queria competir com
Belo Horizonte. Era um centro imoortantissimo na virada ao
século. Ainda temos, hoje, as lembranças ca primeira usina
hidrelétrica, ca primeira estrada pavimentada Co Império, do
surto de industrialização; dai, o apelido de "Manchester
mineira". Curiosamente. agora, um século depois, passado um
período de estagnação económica. Juiz de Fora tem um novo
surto Ce desenvolvimento à sua porta. E como se a
proximidade do final ce um século fosse o sinal ae que,
novamente, é a hora do desenvolvimento econômico da região
de Juiz de Fora.
Começaram a ser carreados para a região recursos e
interesses do Estado ae Minas Gerais e dos Estados vizinhos,
reunidos em torno co vale co Paraiba, concentrando-se,
também ai, a atenção ao Poder Federal. Há a constituição,
hoje, de um maciço de investimentos, visando à formação do
lá falado eixo econômico e industrial em torno da BR-040.
desembocando no Porto ae Sepetiba. Esse sinal de
desenvolvimento foi absolutamente fundamental para Que,
neste momento. Juiz de Fora fosse contemplada, numa
competição acirrada entre as diversas cidades do Brasil, com
a vinda da Mercedes-Benz, montadora de automóveis. Esse é um
sinal de um novo surto? Parece-nos que sim. Uma empresa de
porte internacional, todos sabemos pela experiência ca Fiat,
não escolhe uma determinada região por meras questões ou
interferências de ordem política. A questão econômica é
fundamental, e sua viabilidade também. Então. Juiz de Fora,
cercaua ce um gasoduto. de uma rede de fi pra õtica, cercada
dessas novas condições d transporte e de comunicação, e
havendo uma convergência de todos os municípios da região em
torno de uma mesma causa, até mesmo dos Estados vizinhos, só
poderia esperar que uma das condições fundamentais para que
se instalasse o novo pólo de desenvolvimento da região fosse
a presença de uma universidac ce referência tecnológica,
capaz não só de dar suporte . formação de mão-de-obra
qualificada, no investimento em ciência e tecnologia, mas
também de ter condição de fazer análises de conjuntura em
nível regional e nacional, cue permitissem às empresas que
al fossem sendo instaladas terem também um retorno ca sua
atualidade e cas suas necessidades periódicas.
A especificidade, hoje, da Universidade Federal de Juiz de
Fora expôs aos homens públicos e a todo cidadão interessado

o em investir financeiramente na região um desafio. Será que a
região possui instituições de ensino, instituições de
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pesquisa, instituições acadêmicas capazes de dar suporte a
tão sério desafio no século XX? E a Universidade de Juiz de
Foca teve esse reconhecimento.
Não me cabe, aqui, traçar todo o elenco de cursos de

graduação, de cursos técnicos, do nosso investimento em pôs-
graduação, próprio ou conveniado, de toda a nossa luta e do
nosso esforço para apresentar ao Estado de Minas Gerais um
plano de desenvolvimento sustentado do Sudeste mineiro.
porque isso é coisa rara e de alta responsabilidade. Ser
reitor, ser vice-reitor, ser dirigente de uma instituição
universitária não ê só trabalhar para a formação de mão-de-
obra qualificada. E ter um papel realmente de promovedor do
desenvolvimento regional. Temos a certeza de estar cumprindo
esse nosso papel.
Vale a pena citar também os nossos investimentos,
associados ao Banco Mundial, na área de planejamento de
saúde daquela região. O Plano de Desenvolvimento Sustentado
do Sudeste Mineiro e nosso Plano de Educação Integrada -
Educação e Saúde exemplificam nossa atuação.
Para encerrar este breve pronunciamento, devemos dizer que
a Universidade Federal de Juiz de Fora, preparando-se para
esse desafio, vem criando todo um sistema interno de
modernização, seja na área da informatização, do
planejamento estratégico, seja na área da criação de uma
ouvidoria, o qual dá transparência a seus atos
administrativos.
Portanto, hoje, a universidade já é parceira dos municipios
da região. Ficamos muito surpresos, agora, nas eleições
municipais, ao vermos todos os candidatos a Prefeito da
cidade, da região e de vários municipios citarem a
Universidade Federal de Juiz de Foracomo parceira
necessária, porque hoje os Prefeitos já sabem que não
conseguem elaborar projetos para aquisição de verbas ou para
execução de obras se não tiverem por base um suporte técnico
de alta qualidade. Temos um elenco de consultorias e
assessorias e um programa organizado de assessoria a todas
as Prefeituras da região, e isso foi reconhecido por todo o
colegiado dos municipioS em torno de Juiz de Fora.
Conseguimos, portanto, em breve espaço de tempo, fazer
convénios com todas as instituições públicas e privadas que
têm de fato relevância para o desenvolvimento regional
Senhoras e senhores, temos que estar atentos para os
fenômenos de mudança. Muda o mundo, muda o Brasil. muda
Minas Gerais. Como uni tabuleiro ce damas, as peças vão se
movendo, não querendo puxar demais a sardinha para o lado de
Juiz de Fora. Mas como, de fato, algumas peças do tabuleiro
estão mudando para aquela região, contamos com um elenco de
medidas, a fim de, juntando os esforços das universidades da
região associadas a todas as universidades de Minas Gerais.
prepararmo-nos para um novo surto de desenvolvimento.
Termino minhas palavras parabenizanco todos que
inteligentemente investem nas universidades públicas e nas
demais instituições federais de ensino superior, pois delas
recebem amplo retorno social e tecnolõgico, uma aliança
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necessária para o desenvolvimento de Juiz de Fora e de Minas
Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Professor José Carlos Goulart de Siqueira
Exmo. Sr. De putado Wanderley Ávila, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa co Estaco de Minas Gerais e
Presidente desta sessão; Exmo. Sr. Deputado Sebastião
Helvécio, coordenador dos debates; Exmo. Sr. Prof. Aluisio
Pimenta, representante de S. Exa o Sr. Governador do
Estaco.
A Escola Federal de Engenharia de Itajubã EFEI - iniciou
suas atividades oficiais em 23/11/13. ministrando o ensino
de engenharia nas áreas de eletricidade e mecânica.
Seu fundador, surpreendentemente, foi um advogado. o Dr.
Theodomiro Carneiro Santiago. figura impar de homem público.
Deputado Estadual e Federal. Secretario de Estado em Minas.
Que antevia no desenvolvimento científico e tecnológico o
caminho para o progresso do Pais.
Numa época em Que a cidade de Itajubá mal havia tomado

contato com a iluminação elétrica em suas ruas, o espirito
empreendedor e a capacidade de antever o futuro de
Theodomiro Santiago fizeram chegar â pequena cidade ao Sul
de Minas Gerais máquinas e equipamentos até então
desconhecidos para a população.
Juntamente com essas máquinas e esses equipamentos

destinados aos laboratõrios, peças fundamentais de uni ensino
eminentemente aplicado, como desejava Theodomiro, vieram os
três primeiros p rofessores, todos europeus, precursores de
outros que viriam mais tarde. Alguns viveriam o resto de
suas vidas em nosso Pais.
Em julho de 1917, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de
Itajutá - esse era o nome da EFEI na época - graduou 16
engenheiros, os primeiros dos mais de 5.000 já entregues por
ela ao mercado de trabalho.
Com eles iniciava-se uma tradição de amor á Escola, de
forte solidariedade e de intenso convívio profissional e
social, que sempre distinguiu nossos ex-alunos, hoje
espalhados por todo o mundo.
Ao mesmo tempo, a EFEI começava a escrever uma rica
história de 83 anos, com muitas lutas e muitas dificuldades.
mas também com muito sucesso, muitas grandes realizações e,
sobretudo, uma significativa contribuição ao desenvolvimento
do Pais.

A Contribuição ca EFE: no Passado e no Presente
Contribuição á formação do setor energético brasileiro: a
primeira área de atuação em que os profissionais formados na
EFEI se notabilizaram foi a da construção de usinas
hidrelétricas.
Nos primeiros tempos, foram as usinas de pequeno porte.
explorando os potenciais existentes nos pequenos rios do
interior co brasil e fornecenco energia elétrica às
localidades próximas deles.
Essas usinas foram responsáveis por um grande surto de
progresso nessas localidades, cue passavam a contar com o
conforto da iluminação eletica e com a possibilidade de
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instalação dos seus primeiros empreendimentos fabris, o que
teve um impacto direto no surgimento de futuros centros
industriais.
NO Sul de Minas ainda existem algumas dessas pequenas

centrais em funcionamento. A própria EFEI, no momento, está
terminando a recuperação de uma delas, por meio de um
convênio de cessão em comodato, celebrado com a CEMIG e com
a Prefeitura de Itajubã.
Essa usina, situada em uma área preservada de Mata
Atlántica, contraforte da Mantiqueira, já começa a ser
utilizada como um "campus avançado da EFEI para o ensino e
a pesquisa em energia elétrica, recursos hidricos e ciência
dO meio ambiente.
Depois foram as grandes centrais, com milhares de
"quilowatts" de potência, que possibilitaram a
extraordinária expansão do sistema elétrico brasileiro, a
partir da década de 50. Na construção e na operação dessas
usinas, o engenheiro da EFEI sem pre teve, e continua tendo.
papel de grande destaque.
Mas a contribuição da EFEI não se limitou só a área de
geração. Também as áreas de transmissão e de distribuição de
energia elétrica, assim como quase todas as demais áreas da
produção e da utilização de energia, em geral, tiveram a sua
implantação e o seu desenvolvimento marcados pela influência
dos profissionais formados em nossa escola.
Praticamente todas as empresas e instituições dos setores
elétrico e energético brasileiro sempre contaram com
engenheiros da EFEI nos seus principais Quadros, tanto na
área técnica corno na gerencial
PETROBRAS, CSN, DNAEE, Furnas, Eletronorte, Light, CEB,
COPEL, Escelsa e CELPA são apenas alguns exemplos de
empresas q ue foram ou são presididas por nossos engenheiros.

Contribuição á Formação de Homens Públicos
Juntamente com a formação técnica, a EFEI sempre se
preocupou com a formação humana de seus alunos. Mais do que
formar técnicos, a EFEI sempre procurou formar cidadãos.
Essa visão, aliada ao estreito convívio social entre
colegas, propiciado pelo estilo Ce vida de uma cidade de
menor porte, sempre favoreceu o desenvolvimento de
atividades políticas entre os nossos alunos.
O Diretório Acadêmico da EFEI está completando 61 anos de
atividades; o jornal "0 Dinamo', editado pelo DA, terr 50
anos de circulação ininterrupta.
Não é por acaso, portanto, que a EFEI deu a Minas e ao Pas
rjrilhantes exemplos de homens públicos: Antônio Aureliano
Chaves de Mendonça, Secretário da Educação e Deputado
Estadual em Minas. Deputado Federal, Presidente da Comissão
Nacional ae Energia. Ministro das Minas e Energia e Vice-
Presidente da República. Alberto Silva, por duas vezes
Governador do Piauí e candidato ao 2p turno das eleições
para Prefeito de Teresina. Luis Verano. Prefeito de Belo
Horizonte. José Roberto Arruda, atual Senador pelo Distrito
Federal.
Esses são apenas os exemplos mais reiu:entes. Ern todo c
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Pais, e em particular na Região Sul de Minas, muitas cidades
menos conhecidas tiveram ou têm Prefeitos e Vereadores que
passaram pelos bancos escolares da EFEI e que muito
contribuiram no passado ou contribuem no presente para o
desenvolvimento dessas cidades.

Contribuição às Escolas de Ensino Superior
A EFEI teve participação direta na criação e no
desenvolvimento de algumas das mais importantes escolas de
nível superior do Sul de Minas e de outras regiões do
Brasil
O Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL
situado em Santa Rita do Sapucai, sem dúvida uma das
nieleores escolas de telecomunicações e de eletrônica do
Brasi . foi concebido dentro da EFEI, no sonflo de um de seus
docentes. o Prof. José Nogueira Leite. Esse grande professor
soube como ninguém avaliar a importância do ensino das
telecomunicações e da eletrônica para o desenvolvimento do
País.
Com a correta percepção do grande potencial da região para
ministrar esse ensino com alto nível Ce qualidade, o Prof.
José Leite lançou-se ao árduo trabalho de transformar o seu
sonho em realidade, o que conseguiu em 1965.
Outros professores da EFEI tiveram importante participação
no desenvolvimento oo INATEL, assumindo a sua direção Ou
ministrando aulas, até a definitiva consolidação da nova
escola.
Além do INATEL. também a Faculdade de Engenharia Civil de
Itajubá - FECI -. fOi fundada com a decisiva participação da
EFEI
As Escolas de Engenharia Elétrica da UFMG, da PUC e do

CEFET, todas sediadas em Belo Horizonte, foram fundadas com
a participação ativa do ex-aluno da EFEI e professor emérito
da UFMG Hugo Luiz Sepúlveda, que também criou a Fundação
Cristiano Otoni.
Por meio ae programas realizados em parceria com a EFEI,
instituições como a Universidade do Amazonas, a Faculdade de

2 Engenharia de Guaratinguetá, da UNESP. a Universidade de
Taubaté e. mais recentemente, a Universidade de Mogi das
Cruzes, para citar apenas algumas, utiizam os nossos cursos
de pós-graduação, em nível ae mestrado e doutorado, para
capacitar seus professores.

Contribuição às Escolas de Ensino Fundamental
Já há vários anos a EFEI tem atuado em estreita colaboração
com a 15 Superintendência Regional de Ensino de Minas
Gerais. Diversos projetos conjuntos já realizados ou em
realização respondem por significativas melhorias no ensino
fundamental de Itajubã e de outras cidades da região-
0 Projeto Experimentoteca criou um conjunto de 'kits" com
as experiências básicas de Física e auinica oue pode ser
transportado ás escoias ce 2o grau, em um sistema rotativo.
Professores oo Instituto de Ciências cia EFEI dão todo o
treinamento e a assistência aos professores dessas escolas,
para a utilização adequada dos "kits" em suas aulas.
0 Projeto NUVENS - Núcleo Virtual de Ensino -, em
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implantação, utilizará o conceito de rede de informática
para interligar computadores situados nas escolas de ensino
fundamental a um servidor situado na EFEI.
No servidor, que poderá ser acessado pelos professores
dessas escolas durante 24 horas por dia, estarão
disponibilizados, entre outros, serviços tais Como: roteiros
completos para todas as aulas de um determinado curso,
preparados de acordo com o programa oficial; listas com
respostas às perguntas mais comuns feitas pelos alunos em
uma determinada disciplina; auxilio às dúvidas mais comuns
dos professores; programas de Computador de livre utilização
e reprodução, para ilustração de priricipios cientificos e
simulação de experiências práticas; agenda dos eventos
relevantes para a área de educação; comunicação direta entre
usuários para a troca de mensagens.
O Projeto Qualidade no Ensino Fundamental vem trabalhando
com os professores de lQ e 2g graus ca região na implantação
da qualidade total em algumas escolas pilotos. Os resultados
têm sido excelentes.
o Projeto Conservação de Energia e Meio Ambiente trabalha
diretamente com os alunos e tem como produto de curto prazo
mais relevante a implantação e a consolidação, nas escolas
de ensino fundamental, de comissões de energia e meio
ambiente, visando a desenvolver uma atitude mais correta com
relação a esses importantes temas.
Contribuição á Educação e ao Treinamento nas Empresas
Por meio da Fundação de Pesquisa e Assessoramento à
Indtjstria, vinculada á EFEI, são oferecidos anualmente cerca
de 150 cursos de treinamento e de educação continuada a
profissionais de nivel superior e médio, oriundos de
empresas que atuam nos mais diversos setores.
São cursos com duração média de 30 horas, a maioria
utilizando equipamentos e instalações 2a EFEI, especialmente
planejados para o aprimoramento e a atualização profissional
e educacional dos participantes.
Mais de 45.000 profissionais de todas as regiões do Paise
também do exterior já passaram por esses cursos, o que dá a
dimensão dessa contribuição á melhoria da qualidade
profissional
Contribuição ao Desenvolvimento da Região Sul Mineira
O Sul ce Minas vem experimentando uni processo bastante
acentuado de inoustrialização. Nos últimos anos, surgiram
mais de 600 novas empresas, que geraram cerca de 83.000
novos empregos. Com a duplicação da rodovia Fernão Dias,
espera-se uma ampliação desse processo.
A EFEI tem dado uma significativa contribuição a essas
novas empresas, formando Ou treinando os profissionais que
vão operá-las e realizando projetos em parceria para a
transferência de novas tecnologias e processos modernos de
gestão.
Em particular, empresas como Helibrás, Gec-Alshton, Cofap,

Fania, AFL. Neurotec. entre outras, decidiram instalar-se em
Itajubá devido, em grande parte, á presença ca EFEI.
A EFEI é a idealizadora e a principal força propulsora do



Projeto Tecnópolis ae Itajubá, um programa de
desenvolvimento que visa à transformação gradativa do
município em um poio de ciência e tecnologia.
Através desse orojeto foi criado o Sistema Municipal de
Ciência e Tecnologia, integrado por representantes da
comunidade cientifica, do empresariado, do Governo e de
agências de desenvolvimento:
- um fundo municipal de apoio ao desenvolvimento cientifico

e tecnológico:
- um parque cientifico e tecnológico;
- um conjunto de incubadoras de empresas:
- um sistema de formação de empreendedores;
- estruturas para transferência de tecnologia;
O Projeto Tecnôpol's encontra-se em fase de implantação e
deverá apresentar os seus primeiros resultados em 1997.
Para os próximos anos, a EFEI pretende trabalhar ativamente

na expansão de suas áreas de atuação.
Para isto, enviou ao MEC um projeto em que se propõe a

oferecer sete novos cursos de graduação, abrangendo, dentro
ca Engenharia, áreas como controle e automação, recursos
nidricos, meio ambiente, computação, produção e
administração.
O principal objetivo desse trabalho é a transformação
gradual da EFEI em uma universidade especializada na área
tecnológica. um sonho de muitos anos que agora poderá vir a
tornar-se realidade, em consonância com o que prevê a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Projeto de
Autonomia Universitária, ambos em tramitação no Congresso
Nacional
Não temos Qualquer Cvda de que nossa Instituição possui
todos os requisitos para atingir mais esse estágio em seu
desenvolvimento. Sabemos também que ao abrir-se para um
universo mais amplo de clientes, a EFEI certamente irá
contribuir ainda mais e melhor para o progresso de nossa
região, de nosso Estado e de nosso Pais. Muito Obrigado.

Palavras do Professor Carlos Alexancnino dos Santos
Exmo. Sr. Presidente da Mesa, Deputado Wanderley Ávila:
Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, mui digno e Magnifico
Reitor da UEMG. representando S. Exa. , o Sr. Governador do
Estado. Dr. Eduardo Azeredo; Deputado Sebastião Helvécio.
Coordenador: Prof. Renê ce Matos. Presidente do Fórum das
IFES, pessoa na qual eu saúdo todos os meus colegas Reitores
e Diretores das IFES: senhoras e senhores.
Apraz-nos estar aqui hoje representando a comunidade do
Certro Federal de Educação Tecnológica ce Minas Gerais -
CEFET-MG na qualidade de Diretor-Geral.
A essa satisfação associa-se um grande anseio no sentido de
dedicar a nossa experiência pessoal de mais de 30 anos de
docência á causa da educação tecnológica como uma das fontes
nropulsoras de marcha em prol da hegemonia de nosso Estado
no "ranking' do desenvolvimento nacional. Grance tarefa é a
preparação dos nossos jovens, homens e mulneres para
enfrentarem os desafios impostos pelo desenvolvimento
cientifico e tecnológico. Temos o dever e a vocação de

E
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contribuir na formação dos agentes sociais ativos que operam
a renovação e as tendências do mundo do trabalho no Estado
de Minas Gerais, apesar das grandes dificuldades pelas quais
passam as IFES, pelos vieses que nos são impostos, pela
falta de recursos, pelo emaranhado dos ordenamentos legais
tão circunstanciais, que dominam e tolhem a gerência dos
nossos recursos humanos.
O CEFET-MG é uma instituição que remonta seus 86 anos de
bons serviços prestados á causa da formação profissional.
Experiência essa válida e confiável até o oresente momento
tão-somente por ter sido sensivelmente marcada ao longo de
quase um século, pela velocidade das mudanças que nos são
impostas pela dinâmica cultural, social e tecnológica.
Sensibilidade para Mudanças' há de ser o lema de quem se

coloca disposto a participar e a intervir de forma positiva
e empreendedora, nos caminhos de Minas Gerais.
Seia isso notório para todos nós mineiros: o Estado de

Minas Gerais marcha destemido e com grande vocação de ser
destaque nacional na virada do século, no tocante ao
desenvolvimento econômico, sinalizando, até 1998, com
investimentos estatais e privados da ordem de
US$15.000.000.000,00 e com a promessa de um aumento de P18
de US$52.000.000.000,00 para U$70.000.000.000.00 até o ano
2000. Somente a Mercedes-Benz participará com mais de
US$400.000.000,00 ao instalar sua montadora em Juiz de Fora,
atraindo para a Zona da Mata, outros investimentos da ordem
de US$100.000.000,00. Países da Europa, acreditando na base
fundamental desse fenômeno mineiro que é a calmaria social e
política do nosso Estado, não hesitaram em lançar para Minas
Gerais os seus olhares de confiança empreendedora. Assim,
empresários da Alemanha. Áustria. Rússia marcaram aqui os
seus postos de trabalho e são acompanhados também pela maior
aproximação de novos povos do próprio Continente, assim como
se destaca a busca dos empresários argentinos.
A pergunta que se faz neste momento é a de como,
particularmente em conjunto, as universidades e demais
instituições federais de ensino superior de nosso Estado, em
número de 12, se preparam para enfrentar os desafios e
assumir, de forma concreta e corajosa, o seu papel na
redistribuição do conhecimento, na disseminação e na
transferência de tecnologias que nos são tão caras.
Entre as 12 IFES mineiras, o CEFET-MG, respeitando as suas
especificidades, suas limitações, não querendo se sobrepor
às demais instituições nem ser grandioso entre as que o são,
pela sua trajetória, se coloca como uma instituição federal
de ensino superior consciente de seu papel de agente
dinâmico na formação de profissionais de nível superior
graduados, especializados e pós-graduados em tecnologias. A
nossa consciência da importância do tempo presente e do
tempo futuro, todos esses trazidos pelos ventos denominados
"Além das Gerais", baseia-se nos procedimentos aue nós.
Diretores, temos adotado e implementaco para que as nossas
instituições se assegurem de ter processo interno de
avaliação, registro e manutenção de sistema de dados
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eficientes, principalmente nessa hora em que os processos de
avaliação e os modelos são impostos de fora para dentro. E
preciso a reformulação dos procedimentos de eficácia
pedagógica e o r esultado da estrutura funcional das nossas
instituições. Essas atitudes internas farão eco e causarão
ressonância com um plano estratégico bem definido à luz da
visão cia realidade de Minas cenários configurados pela
interação das múltiplas força: ce desenvolvimento do nosso
Estado.
Os insumos pertencentes a esse contexto social e
geopolitico favorável do Estado mineiro estão sendo
capitados pelo CEFET-MG e transformados, de meras
expectativas, em grandes desafios e possibilidades. Novos
cursos, já em fase de estudo, surgirão no CEFET-MG a partir
de 1997, e novas unidades estratégicas operacionais,
surgirão para dar apoio â ação empreendedora de novos
parceiros.
Atualmente o CEFET-MG funciona com cinco unidades ou
"campi" em todo o Estado de Minas Gerais, senco eles os
seguintes CEFET-MG-UNED-Leopoldina, CEFET-MG-UNED-Araxã,
CEFET-UNED-Divinõpolis, CEFET-Campus 1 - Belo Horizonte -
Cursos Técnicos de 2g grau e CEFET-MG - Campus II - Belo
Horizonte - Cursos de Nível Superior e cie Pós-Graduação.
A contribuição atual do CEFET-MG na formação de
profissionais graduados tem sido nas seguintes áreas:
Engenharias - Elétrica e Mecânica, plena de 5 anos:
Licenciatura em Educação Tecnológica - com o Curso Superior
de formação de professores em disciplinas técnicas: Curso
Superior de Tecnologias - formação de tecnõlogos em
qualidade e normalização industrial.
Na Pós-Graduação, o CEFET-MG tem uma excelente contribuição
na capacitação de seus próprios professores e também grande
participação ria capacitação de professores de vários outros
Estados brasileiros. São os cursos de especialização. "lato-
sensu", aplicados conforme as demandas em várias modalidades
e que variam de acordo com as necessidades regionais.
Ainda rio tocante à Pôs-Graduação, em nível de "strictu
sensu' o CEFET-MG atua com o mestraco em Tecnologia.
contando com duas ênfases: a sistemas f1eiveis de produção
industrial . b) educação tecnológica. Em toda a Pós-
Graduação, o CEFET-MG mantém um total de 453 alunos por ano,
o que representa uma grande contribuição para a melhoria do
perfil do corpo docente de várias instituições de ensino
tecnológico do Estado de Minas, incluindo o próprio CEFET-
MG. de outros Estados da Federação e de nossas unidades
descentralizadas.
Entre várias ações planejadas, em andamento ou em fase de

estudos, no tocante ao ensino su perior e de pós-graduação, o
CEET-MG pode hoje apresentar as seguintes perspectvas para
o ano de 1997.
1 - Curso Superior de Engenharia de Transporte. Numa

perspectiva de verticalização do curso técnico de 2g grau de
estradas, ampliando a abordagem de estrutura fisica de
locação de vias pavimentadas para as pectos mais abrangentes
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do planejamento viário, como: viabilidades econômicas e
aspectos de legislação.
2 - Curso Superior de Engenharia Clinica. Visando á
formação de profissional graduado para exercer a
interlocução entre os profissionais da área médica e o
pessoal técnico de manutenção e planejamento de redes
hospitalares de equipamentos e instrumentos da
eletromedicina. Para isso contamos com a ajuda do Ministério
da Saúde e da UNICAMP para treinamento de professores. Aqui
cabe ressaltar a grande contribuição do Governador do
Estado, que nos concedeu a possibilidade de assinar acordos
com o Governo da Alemanha, onde nossos professores, em
breve, estarão se especializando.
3 - Curso Superior de Tecnologias - Formação de Tecnôlogos
3.1 - Em parceria com a Fiat Automóveis, encontra-se em
fase final de planejamento o Curso de Tecnologia com ênfase
em qualidade e normalização industrial - ]áurea curta - para
atender prioritariamente os funcionários da Fiat portadores
do diploma de 2g grau 

q
ue desejarem continuar seus estudos.

3.2 - Curso Superior de Formação de Tecnõlogos - Curso
Superior de Formação de Professores - Educação Tecnológica -
CEFET-MG-UNED-Leopoldina. Esses cursos surgem como respostas
a aspirações da região da Zona da Mata, agora grandemente
vocacionada a receber os insurnos de um pólo industrial
emergente em Juiz de Fora com a implantação da Mercedes-
Benz. Uma nova unidade do CEFET-MG-UNED-Leopoldina será
instalada na cidade de Cataguases, em parceria com a
Prefeitura Municipal, visando a atender, num raio de 150km,
a grande demanda de formação e requalificação de recursos
humanos a ser requerida pela nova indústria automobilistica
de Juiz de Fora. Essas perspectivas e a análise da realidade
potencial da região foram alvo de debates e estudos no
transcurso do lg Seminário de Desenvolvimento ca Zona ca
Mata, realizado em Setembro de 1996. organizado pela
Secretaria de Minas e Energia e sediado pelo CEFET-MGUNED
Leopoldina. Esse evento, marcante para o futuro da região,
contou, entre outros debatedores, com a presença do Dr. Luiz
Adelar Scheruer, Diretor de Recursos Humanos e Relações
Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil e do Dr. Ricardo
Tomasco de Abreu. Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico de Juiz de Fora. O encontro foi presidido pelo
ilustre Secretário de Minas e Energia. Deputado Bené Guedes.
Além dos cursos de nivel superior de caráter bem prático, em
estudo para Leopoldina. o Conselho Diretor aprovou, em sua
última reunião de 14/11/96, a implantação dos cursos
técnicos de Informática Industrial, Eletrônica e
Eletromecânica. Com isso, a região terá em breve um grande
implemento industrial com a chegada de pequenas e médias
empresas de autopeças e acessórios, o que torna necessária a
rápida formação de pessoal docente para o ensino técnico -
Curso de Formação de Professores - e a formação de

tecnôlogos voltados para a qualidade em aferição,
normalização e padronização industrial, O CEFET-MGUNED
Leopoldina. as Prefeituras Municipais de Leopoldina e
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Cataguases e outras instituições como o SENAI e a Companhia
Força e Luz de Cataguases-Leopoldifla estão interessados em
desenvolver essas novas ações em parcerias.
Em seu recorrente desabafo de poeta inspirado. Carlos

Drummond de Andrade, mineirisSino de Itabira do Mato Dentro,
diz em seu canto-choro: Minas não há mais. Inácio Muzzi,
também mineiro de Belo Horizonte e ex-assessor parlamentar
do Deputado Federal José Serra, comenta que esse desabafo do
poeta poderá ser usado impunemente até o final dos tempos,
se não reagirmos corajosamente. Consideranco que Minas
Gerais é uni Estado Que acontece, como todas as coisas
acontecem, e está sempre em renovação - sempre morrenoo em
alguns aspectos e sempre se recriando e nascendo em muitos
outros. Sofremos perdas de homens valorosos e as Minas
destas bandas que já não são tão as mesmas do passado! Mas
eu digo, e uma coisa é certa: os mineiros somos um povo cada
vez melhor e, nessa síntese dialética, as instituições
federais de ensino superior vão participando eficazmente na
construção e reconstrução interativa do homem e da terra que
amamos.
Com os ventos favoráveis que sopram fortes e aqui sopram
além do Estado. Minas voltará a ser Gerais: em recursos e
qualidade de vida. Se todos compreenderem o seu pa pel e o
Governo Federal compreender o valor aas nossas instituições
federais de ensino, Minas será sempre melhor. E mais,
senhores: será sempre nossas Minas Gerais. Senhores e
senhoras, muito obrigado.

Palavras do Prof. Vinicius Vieira Vignoli
Exmo. Sr. 1Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estaao de Minas Gerais. Deputado Wanderley Ávila; Sr.
Presidente do Fórum das InstituiçõesFederais do Ensino
Superior de Minas Gerais, Prof. Renê Gonçalves de Matos;
Srs. Deputados; senhores dirigentes das instituições
federais de ensino superior mineiras; Sr. Reitor da
Universidade Estadual de Minas Gerais. Prof. Aluisio
Pimenta; Sr. coordenador deste painel, Deputado Sebastião
Helvécio.
A Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas foi criada
para atender a aspiração do povo do interior do Sul de
Minas, carente de ensino tecnológico e muito especialmente
necessitado de escolas de saúde. anseio semelhante ao dos
demais habitantes ce todo o interior do Brasil no incio ao
século.
Fundada em 1914 e reconhecida pelo Estado de Minas Gerais
em 1915. a EFOA começou a prestar serviços odontológicos
gratuitos à população já em 1916.
Reconhecida pelo Ministério da Educação e Saiae em 1932,
federalizada em 1960 e transformada em autarquia de regime
especial em 1972, a EFOA implantou o curso de Enfermagem e
Obstetrícia em 1976, em resposta ao imperativo do Governo
Federal. que precisava formar enfermeiros de nivel superior
para atender a demanda do sistema nacional de saúde.
Com 82 anos de funcionamento, dos quais 36 anos como
instituição federal, a EFOA tem sido um dos principais
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catalisadores do desenvolvimento de Alfenas e da região. De
1914 a 1960, sua história se confundiu com a própria
história regional, participando dos eventos relevantes da
politica nacional de educação e saúde.
Os diversos congressos realizados na EFOA. tais como a
tradicional Jornada Cientifica de Alfenas, promovida
anualmente pelos estudantes desde 1959 e institucionalizada
pela Escola, têm estreitado os vínculos entre os acadêmicos
de Alfenas e os professores mais representativos das
principais universidades brasileiras.
Os fatos demonstram que a presença marcante da faculdade
federal contribuiu favoravelmente para 

q
ue os alfenenses

assumissem definitivamente sua m
i
ssão educadora. Assim,

ampliaram e consolidaram a rede de escolas oe lg e 2Q graus,
criaram uma universidade privada e vislumbraram, como
próprios, os horizontes mais amplos da Nação.
A 300km de São Paulo. 365km de Belo Horizonte e 470km do
Rio de Janeiro, totalmente circundada pelo lago de Furnas e
com população de mais de 70 mil habitantes, acrescidos de
cerca de 10 mil estudantes, Alfenas é grande produtora de
alimentos, pólo regional de saúde, com 4 hospitais gerais,
inclusive  hospital universitário, e pólo interestadual de
educação, com 26 escolas de ensino básico e fundamental.
alèm dos 3 cursos superiores da EFOA e dos cursos que a
jovem Universidade de Alfenas mantém no campus da cidade e
em faculdades instaladas em municípios vizinhos.
A EFOA, exemplo clássico de onde a Federação fez bem ao
MunicipiO, à região e. conseQüentemente, ao Estado, já
diplomou 2.538 farmacêuticos. 1.568 farmacêuticos-
bioquímicos. 3.856 cirurgiões-dentistas e 493 enfermeiros.
50 especialistas em Ciências Biológicas. 59 especialistas em
Microbiologia e 208 especialistas em Odontologia, igualmente
distribuidos nas áreas de prótese dentária. periodontia.
end000nt5a e dentistica restauradora, e está hoje
ministrando 2 cursos de mestrado - 1 em Ciências Biológicas,
área de Farmacologia, com 5 vagas anuais, e 1 em
Odontologia, área de endodontia, também com 5 vagas.
Com 111 docentes pós-graduados, na maioria mestres e

doutores. 164 técnicos administrativos, e um orçamento anual
de R$10.600.000.00 (pouco inferior aos R$16.000.000,00 da
Prefeitura Municipal), a EFOA está formando, anualmente. 100
cirurgiões-dentistas. 80 farmacêuticos, 80 farmacêuticos-
bioquimicos e 40 enfermeiros.
Nas atividades de extensão á comunidade, considerada um dos
pontos mais fortes da instituição e talvez um dos que mais
justifiquem o investimento da República, a EFOA presta
atendimento diário diurno e noturno á população nas clinicas
odontológicas, intra e extramuros, para adultos e crianças,
inclusive durante as férias escolares: nas escolas estaduais
e municipais, com aulas de odontologia social em hospitais,
postos de saúde e centros comunitários, onde o Departamento
de Enfermagem desenvolve atividade educadora em beneficio da
saúde pública e. especialmente, no cuidado de gestantes,
mães e crianças: no Laboratório Central ae Análises
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Clinicas. onde realiza toda a série de exames solicitados
pelos médicos e pelo sistema hospitalar de Alfenas e cidades
vizinhas; no Laboratório de Microbiologia Clinica, centro
regional de referência para diagnósticos bacteriológicos,
especialmente o da meningite: na farmácia-escola do campus,
alopática e privativa, aberta para a população, onde também
distribui gratuitamente à população carente os medicamentos
produzidos nas aulas práticas de Farmacotécnica; e no
Laboratório Industrial Farmacêutico, onde são produzidos 43
tipos diferentes de medicamentos, vendidos a preço de custo
para a farmácia-escola e para quase 40 Prefeituras da
região.
Alguns outros programas realizados pela EFOA, entre eles a
antiga Operação Saúde, desde os primórdios dos anos 60. e o
atual PIS - Programa Integrado de Saúde -, têm levado
professores e alunos dos cursos de Odontologia. Enfermagem e
Farmácia-Bioquímica até aos locais menos favorecidos de
Alfenas e de cidades vizinhas, em áreas urbanas e rurais,
onde proporcionam atendimento odontolõgico preventivo e
curativo ( 3.500 atendimentos por ano), educação para a
saúde em geral (90 eventos por ano) e exames copro-
parasitológicos (7.000 exames por ano), além da determinação
semiquantitativa da glicose (1.500 por ano no Projeto
Diabetes) e da determinação co grupo sanguíneo e co fator Rh
(1.500 por ano).
Este ano, o Governo Federal implantou no Estado de Minas
Gerais, com financiamento do Banco Mundial, da Secretaria da
Saúde e da Diretoria Regional de Saúde, o Programa de Saúde
da Família, durante o qual a EFOA treinará médicos e
enfermeiros de Alfenas e cidades vizinhas, preparando-os
para a atenção generalista á saúde familiar.
Para completar a vocação natural da universidade
brasileira, consubstanciada na triade Ensino, Extensão e
Pesquisa, os docentes da EFOA, sem qualquer ônus extra para
os cofres da União. estão desenvolvendo e publicando
trabalhos de pesquisa em revistas nacionais, inclusive na
Revista da EFOA. e em revistas estrangeiras, produto de suas
atuais 31 linhas de investigação experimental, nas quais os
alunos têm significativa participação.
Se a pequena grande EFOA tem dado frutos tão bons para o
Brasil, o que dizer, então, das demais faculdades e grandes
universidades públicas mineiras?
Com base no reconhecimento ce que a universidade é a grande

oficina das encomendas sociais, tudo ce bom que puder ser
feito em beneficio da universidade pública certamente fará
bem ao povo de todos os Estados brasileiros, pois cada
Estado tem sua universidade federal. Melhor ainda será para
o Estado de Minas Gerais, que, somando suas escolas isoladas
especiais e seis grandes universidades, conta com a
tradicional parceria de 13 respeitaveis instituïções
federais ce ensino superior.
O Sr. Coordenador - Esta coordenação devolve a palavra ao

Sr. Presidente.
Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência
agradece aos ilustres conferencistas-debatedores deste
primeiro painel pelo comparecimento e convida os presentes a
participarem do segundo painel, que terá início logo em
seguida. Antes, porém, suspendeos trabalhos para um breve
intervalo de cinco minutos. Está suspensa a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Daremos
inicio, neste momento, ao Painel II do Ciclo de Debates O
Sistema Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de
Minas Gerais.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida a tomar assento
à mesa os Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho,
Coordenador do Painel II; Profs. Valder Steffen Júnior.
Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da
Universidade Federal de Uberlândia: Dirceu do Nascimento.
Vice-Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto: Fabiano
Ribeiro do Vale, Reitor da Universidade Federal de Lavras:
Edyllio do Prado Júnior. Coordenador de Pesquisa e Pós-
Graduação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro;
Geraldo Walter de Aguiar. Diretor da Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina; Frederico Ozanan Neves, Vice-
Diretor da Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei;
Maria Dirlene Trindade Marques. Presidente da Associação dos
Professores Universitários de Belo Horizonte; e Armando
Chaves, Secretário Regional da Associação Nacional de
Docentes de Ensino Superior.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Esta
coordenação passará a palavra aos expositores, que
discorrerão sobre o tema 'A Contribuição das Instituições
Federais de Ensino Superior para o Desenvolvimento de Minas
Gerais. Cada expositor disporá de até dez minutos para o
seu pronunciamento. Com a palavra, o Prof. Edyllio do Prado
Júnior, DD. Coordenador de Pesquisa e Pôs-Graduação da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

Palavras do Professor Edyllio do Prado Júnior
Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa: Prof. Renê Gonçalves Matos. Presidente dO Fórum
das IFES mineiras e Reitor da Universidade Federal de Juiz
de Fora: Prof. Domingos Antônio Giroletti, coordenador deste
Ciclo de Debates; Srs. Reitores das IFES mineiras, DDs.
Deputados, autoridades, senhores e senhoras, estamos
representando o Prof. Nilson de Camargos Roso. Diretor da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, que nos
solicitou Que fizéssemos uma explanação sobre a nossa
faculdade, pois assim estaríamos dando nossa contribuição
para o desenvolvimento de Minas.
A Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, também
reconhecida por FMTM, foi fundada em 27/4/53, sob o regime
de instituição privada. Iniciou suas atividades em 24/4/54 e
foi reconhecida em 26,'12/59,
Visando não apenas ao cumprimento das exigências legais.
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mas, sobretudo, à criação de condições para o aprendizado
prático e o estágio supervisionado dos acadêmicos, a
Faculdade firmou convênio com a Santa Casa de Misericórdia
da cidade, onde então passou a funcionar seu hospital, que
posteriormente foi doado à instituição.
Com o apoio incondicional das lideranças políticas de
Uberaba e do Diretório Académico, conseguimos a
federalização em 18/12/60 e, em 7/6/72, transformamo-nos em
autarquia federal
Quanto ao nosso corpo docente, hoje em número de 185
profissionais, conta com: 2 livre-docentes. 2 com pós-
doutorado. 40 doutores, 43 mestres e 75 especialistas, os
quais ministram os seguintes cursos: graduação em Meaicina,
com duração ce 6 anos. Que possui uma estrutura currícular
distribuída em 12 períodos. sendo os 3 últimos destinados ao
estágio supervisionado. Já formou 2.408 médicos e oferece,
anualmente, 80 vagas. No momento, estamos com 494 alunos
matriculados. Graduação em Enfermagem, autorizado em
21/11/88 e reconhecido em 11/6/92, que é dado em 4 anos e já
formou 74 enfermeiros. Oferece anualmente 20 vagas, sendo
Que. a partir de 1997, serão 25, e tem atualmente 84 alunos
matriculados. Pós-Graduação "Lato Sensu", hoje com 18
programas de residência médica em diversas especialidades e
ainda três cursos de especialização: Medicina Tropical.
Enfermagem em Saúde Coletiva e Enfermagem Médico-Cirúrgica.
Pós-Graduação Stricto-Sensu, no momento com os cursos de:
Patologia Humana, em nível ae mestrado e doutorado.
conceituados pela CAPES em grau A (otimo), e Clínica Médica
e Patologia Clínica, em nível de mestrado, ambos ainda em
fase de credenciamento: e finalmente os cursos de 2g grau
profissionalizante, por meio de nosso Centro de Formação
Especial - CEFORES -, quais sejam: os ce Técnico de
Enfermagem. Técnico de Radiologia Médica, Técnico de
Patologia Clínica. Auxiliar de Enfermagem. Técnico em
Farmácia e Técnico em Nutrição e Dietética.
Quanto às nossas atividades de pesquisa, temos evoluído a
olhos vistos. Iniciamos com o grupo aue se dedicou aos
estudos sobre a doença de Chagas e divulgou nosso nome no
Pais e no exterior, e hoje já 

p
ossuímos diversos outros

grupos consolidados, como os cas doenças infecciosas e
parasitárias. da Imunologia, da Bioquímica e da Ortope:
entre outros.
Além disso, um dado promissor que temos verificado na área
de pesquisa é o nosso Programa de Iniciação Científica.
destacando-se pelos seus evidentes sinais de amadurecimento
e melhoria. Subsidiado pelo CNPq. destina-se a académicos,
desperta futuros pesquisadores e tem Sido, indiretamente, um
dos motivos de nossa crescente produção científica. No
próximo ano, estaremos sendo apoiados também pela FAPEMIG.
O que igualmente tem nos ajudado no setor da pesquisa é a
qualificação de nosso corpo docente, muito estimulada pelas
últimas administrações. Somos hoje 59^ ce pós-graduados.
entre mestres e doutores, e outros 15% estão fazendo seus
cursos. Em pouco estaremos ultrapassando os 70%, o que
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consideramos um excelente índice.
Outro fato interessante e que denota nossa expansão

cientifica é a realização de congressos brasileiros na
instituição. Em 1991, tivemos o 27g de Medicina Tropical; em
93. o 6Q de Artroscopia, e no ano que vem sediaremos o 8g da
Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé.
No que se refere ao nosso complexo hospitalar, ele está

edificado numa área de aproximadamente 22.000rn2.
Com 365 leitos para internações em várias especialidades

médicas, ambulatórios, prontos-socorros e unidades de apoio,
hoje somos o centro de referência de quatro microrregiões,
em torno, respectivamente, das cidades de Araxá, Frutal,
Iturama e Uberaba, abrangendo urna população de 600mil
rabi tantes.
Nosso pronto-socorro é praticamente o único atuante no

município e na região e exerce papel relevante no
cumprimento da função social da faculdade, em razão de ser a
única alternativa para a população carente e de baixa renda.
Além disso, é somente no hospital-escola que encontramos

tecnologia médica ce ponta em alguns setores, como cirurgia
cardíaca, litotripsia extracorpôrea. transplante renal e de
córnea, neurocirurgia estereotáxica, imuno-histoquimica e
cirurgia videolaparoscôpica.
Quanto a nossa biblioteca, que é ligada à Rede Bireme.

possui mais de 250 titulos de periódicos assinados e
aproximadamente 20 mil obras. entre livros, teses e
monografias, além de mais ou menos 12 mil periódicos. E
considerada, no Pais, como uma das que possuem maior acervo
de referências bibliográficas na área da saúde. em média de
CD-ROM, composto das bases de dados mais importantes do
mundo (Medline. Current Contents, Lilacs. Excerpta Médica,
Byological. etc.).
Pioneiramente criada em 1991 e mantida pela biblioteca, não

poderíamos deixar de citar a nossa Rede Mednet. Resultado de
uma parceria entre a EMBRATEL e a FMTM, a rede surge como a
primeira de âmbito público no Pais, com o propósito de
integrar profissionais e entidades da área da saúde.
mediante o emprego de recursos de teleinformática.
Orientada para proporcionar a atualização e a reciclagem

técnico-cientifica e profissional, além de prover condições
para o intercâmbio entre seus assinantes, mediante troca de
mensagens eletrônicas da EMBRATEL, difere da maioria das
redes públicas especialistas aooferecer serviços
diferenciados, assegurando dinâmica á rede, fomentando a
interação entre os assinantes e configurando,
conseqüentemente, urna comunidade integrada â distância. Os
serviços da Mednet são oferecidos, também, por via da
Internet.
Por fim, não poderíamos deixar de citar o nosso Centro de

Microscopia Eletrônica, um avanço para a área de pesquisa; a
Central de Idiomas Modernos, com a finalidade de apoiar as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração,
através do	desenvolvimento de	rlaDiliOades em idiomas
estrangeiros e vernáculo: e o nosso Centro Cultural. ligado
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à Coordenadoria de Extensão, destinado a apoiar e promover
os valores e as atividades culturais e artísticas da
instituição, abrindo-se agora também para a comunidade
externa.
Como último dado, gostaríamos de dizer que, a partir deste

mês, nossa televisão universitária (canal 5), ligada à Rede
Educativa, entrou no ar gerando programas locais, nos quais
serão abordados assuntos ligados a ciência, cultura e arte e
Outros de interesse comunitário. Muito obrigado.

Palavras do Prof. Dirceu do Nascimento
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Avila. lg-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
coordenador. Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Presidente
do Fórum das Instituições Federais de Ensino Superior de
Minas Gerais, Reitor Renê Gonçalves de Matos: Reitores.
Diretores, cidadãos aqui presentes e senhores representantes
do povo, situar a importância da Universidade Federal ue
Ouro Preto - UFOP - no cenário social e econômico de Minas
pede uma viagem a um passado de quase dois séculos, quando
da fundação de duas de suas escolas - a de Farmácia, em
1839, e a de Minas, em 1876, pioneiras no género.
O ensino superior, ainda em forma de sonho, constou no
programa de governo dos inconfidentes, que aspiravam livrar-
se ao jugo português.
Com as duas escolas, pode-se deduzir o generoso número de
gerações de engenrieiros. farmacêuticos e professores
produzidas e espalhadas pelo Pais. Seus nomes encontram-se
ligados a construções de usinas, pontes, estradas, fábricas.
escolas, laboratórios e até universidades.
A UFDP expandiu-se ainda mais nos últimos anos, com a
construção de outras unidades, como a Escola ae Nutrição, o
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, o Instituto de
Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Filosofia. Artes
e Cultura. Tais unidades oferecem os seguintes cursos de
graduação: Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia
Geolõgica, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Farmácia,
com habilitação em análises clínicas e indústria, Ciência da
Computação. Letras, com licenciatura plena em língua
portuguesa e inglesa. bacharelado em estudos lingüisticos.
literários e tradução. História, com licenciatura plena e
bacharelado. e Direito e Filosofia, com ênfase em cultura.
Oferecemos também cursos de pôs-graduação "lato sensu" em
Gemologia, Engenharia de Barragens, Cultura e Arte Barroca,
Matemática, Física. Biologia e Química. Na pós-graduação
"stricto sensu", a UFOP oferece mestrado em Geologia e
Engenharia Civil (Estrutura Metálica), doutorado em Geologia
e mestrado em Engenharia ce Materiais, este em parceria com
a UEMG - CETEC. Para 1997. teremos mestrado em Letras e
Bioquímica Celular e outros já programados mais para frente.
como Nutrição e História-
Somos uma comunidade de 3.700 pessoas. O corpo docente
conta com 300 professores. Mais de 70% dos docentes têm pós-
graduação "s:ricto sensu": 88 douto r es (9 pós-doutores). 133
mestres, 47 professores com curso e esoeciaização ou
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aperfeiçoamento. Este ano. mas 20 professores estão fazendo
mestrado, 96 fazem doutorado e 3. pós-doutorado. O corpo
discente é de 2.428 alunos. Ingressam na UFOP 550 alunos por
ano, através de 2 concursos vestibulares anuais. Eles vêm
principalmente do interior de Minas; 50% provém de escolas
públicas de ensino médio. Quase a metade dos nossos
estudantes moram em prédios pertencertes à UFOP, em
repúblicas, que fazem parte da tradição ce Ouro Preto, com

regras de admissão definidas pelos próprios moradores. Nosso
corpo técnico-administrativo, com 830 funcionarios, é uma
das importantes fontes de trabalho da região.
Constituída por três campi" universitários (dois
localizados no Centro Histórico e no Morro do Cruzeiro, em
Ouro Preto, e um em Mariana), neste momento a UFOP emerge
com projetos destinados a transformar-se ainda mais,
contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado e do
Pais. Além de facilitar o retorno a Ouro Preto do Festival
de Inverno, a construção do Centro de Artes e Convenções, no
antigo Parque Metalúrgico da Escola de Minas, vai
multiplicar a força econômica do turismo, orientado para a
cultura, a ciência e a educação.
Contamos, ainda, com cinco museus (só o de Mineralogia
contem 20 mil peças e é o mais completo do Pais em sua área)
e oito bibliotecas. Nossa área física é constituída de
1.200,000m2, sendo 82.000m2 de área construída, com destaque
para 44.000m2 de área tombada, que nos confere
responsabilidade significativa pela conservação de parte do
patrimônio histórico e artístico de Ouro Preto (Cidade
Patrimônio Cultural da Humanidade) e Mariana.
Possuímos três áreas básicas, que chamamos de ensino,
pesquisa e extensão, todas com algum tipo de inserção
imediata na vida econômico-social do Estado, a partir das
cidades em que estamos integradas. Essas áreas, na UFOP,
apresentam resultados com aplicação social imediata, urbana
e rural, de clara relevância. Temos dezenas de projetos em
andamento, que interagem com a comunidade. notadamente junto
a empresas, escolas públicas e a populações de baixa renda.
No campo tecnológico, experiências aplicadas melhoram a
qualidade de gemas e difundem o uso do aço (estruturas
metálicas) na construção civil. O programa Compromisso,
multidisciplinar. trabalha com 180 famílias do Bairro Nossa
Senhora do Carmo, oferecendo desde exames clínicos e
laboratoriais e avaliação riutricionai até estudo de morros e
encostas, com marcação de lotes, atendendo a uma exigência
topográfica regional. Os moradores recebem aulas práticas do
artesanato "Renda Marafunda". de inspiração barroca, visando
a uma futura cooperativa do gênero. Programas pedagógicos
com centenas de alunos e professores das escolas públicas do
município são rotina. Há 16 anos a instituição oferece o
Curso Geral de Obras e de Soldagem Industrial para 60
adultos.
O programa Jovens de Ouro atenae a 52 crianças de risco
social, e por meio dele famílias recebem até 1/2 salário
mínimo por mês, com cursos de habilitação profissional. 0
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Laboratório cc Análises Clinicas da Escola de Farmácia
realiza, anualmente, em média. 30 mil exames de rotina, em
um universo de 7 mil pessoas, em parceria entre
Universidade-Prefeitura Municipal de Ouro Preto-SUS.
A instituição também dispõe de vários programas na área ce
Ensino, como uma proposta pedagógica para o ensino ae
Matemática no ig grau, criado em 1982, que atualmente atende
a 12 escolas públicas (municipais e estaduais), e outra para
o ensino de Ciências, que atende a professores e alunos cia
rede pública, em fase de confecção cie "kitS" que permitam
ampliar sua aplicação no Estado.
Neste final de século, a despeito cc toda tradição, a UFOP
prepara-se para enfrentar com modernidade os desafios.
contextualizando-se numa nova realidade regional e nacional.
Muito obrigado.

Palavras do Prof. Fabiano Ribeiro do Vale
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila. Vice-Presidente ca

Assembléia Legislativa e Presidente desta sessão; Deputaco
Alberto Pinto Coelho, coordenador deste segundo ciclo de
debates; Prof. Renê. Reitor da Universidade Federal de Juiz
de Fora e Presidente do Fórum das IFES mineiras, senhoras e
senhores, em estudo recente, que, acredito, seja do
conhecimento de tOdOs. o Estado de Minas foi considerado,
segundo vários indicadores, como o Estado que mais cresceu
no Brasil nos últimos 50 anos. Entre outros indicadores, a
sua renda "per capita" aumentou oito vezes; portanto, foi
superior ã dos demais Estados da Federação. Esse estudo.
feito por uma competente equipe de economistas, sob a
liderança co Prof. Alvaro Zine. ca USP, concluiu que o
desenvolvimento de Minas Gerais estava associado ao
investimento feito na educação. No caso de Minas Gerais, com
uma economia bastante complexa, esse estudo destacou a força
do setor agropecuário, entre outros, concluindo que o Estado
apresenta uma agricultura e uma pecuária fortes. Sr.
Presidente, público presente neste Plenário. a queles que
conhecem a Universidade Federal de Lavras, aqueles que
adentraram O seu portão para o estudo convencional, para
estudos de reciclagem ou que, de uma forma ou cie outra,
presenciaram ações de professores ou de técnicos ali
formados, espalhados por este Brasil afora, notacamente pelo
Estado de Minas, reconhecem que a Universidade Federal de
Lavras representou e representa um importante agente na
força cia agropecuária deste Estado. Essa história começou há
89 anos, no ano de 1908, qu-do missionários americanos
fundaram, associados ao Insti to Gamon, um colégio de 2Q
grau, a Escola Agricola de Lavras. NOS icos dos anos 20, ao
redor co seu primeiro prédio. o único, ã é poca, foi
realizada a : Semana do Fazendeiro de Minas Gerais. Foi ali,
também, realizada a 1 Exposição Agropecuária de Minas
Gerais. E ainda na década de 20, no porão desse prédio, a
gráfica editava o jornal "O Agricultor", primeiro do gênero
no Estado. Naquele tempo, começava a ser introduzido o
primeiro trator neste Estado, e fc const'-uico o primeiro
silo aéreo. Foram introduzidas as pr eiras raças de sumos.
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e assim por diante.
A história continuou com muitas dificuldades. A escola

agricola, ligada ao Instituto Gamon, no inicio da década de
60, pelas particularidades daquele momento e pelo
engrandecimento e complexidade já atingidos, entrou em crise
por dificuldades financeiras, e seus professores e técnicos
administrativos ficaram quase três anos sem salários, para
que aquela semente, que já havia germinado, não morresse.
Em 1963, com a destacada liderança do então Prof. Alysson

Paullineli, oue veio a ser seu Diretor, como também Ministro
Ia Agricultura e Secretário de Estado de Minas Gerais por
três vezes - está no seu terceiro mandato -, o movimento foi
vitorioso. Também um outro brilhante mineiro, á época l Q-
Ministro, Tancredo Neves, promoveu a federalização da ESAL.
Com seu crescimento continuo, sem interrupção, em 1995 a
ESAL foi transformada em Universidade, hoje especializada em
ciências agrárias.
Na sua trajetória, com ação notadamente no Estado, já
formou mais de 6 mil técnicos de graduação, nas mais
diversas áreas da agricultura e da pecuária. Já formou mais
de 1.200 mestres e doutores em ciências agrárias. Já formou
cerca de 12 mil especialistas em ciências agrárias e. nos
seus registros em cursos de curta duração e reciclagem, já
passaram pelos nossos bancos cerca de 21 mil técnicos e
produtores rurais.
O seu trabalho de extensão - uma de nossas grandes ênfases.
porque universidade forte é, acima de tudo, aquela que está
completamente imersa na sociedade - continua desde 1908,
hoje na forma de mais de 150 programas do "Minuto no Campo",
que gerou um minuto no "campus", para as universidades e
escolas mineiras, em dezenas de publicações de circulares e
boletins técnicos, que apenas neste ano já se aproximam de
uma centena.
o seu trabalho continua, através da prestação de serviços
nas mais diversas formas, desde o uso da Rádio
Universitária, que atinge uma população de quase 2 milhões
de mineiros. Como Outro exemplo de prestação de serviço,
podemos mencionar os seus laboratórios e. se nos permitem
destacar aquele que é de minha área especifica, o serviço de
análise de solo para o agricultor brasileiro e sobretudo
mineiro. Esse laboratório é o primeiro do Estado e o
primeiro a ser totalmente informatizado. Já realizou
aproximadamente 4 milhões de determinações analiticas em
solos brasileiros, notadamente em solos mineiros. Em quase
75% da área mineira, o solo é pobre, ácido, o que representa
grandes desafios; mas, com o trabalho da Universidade
Federal de Lavras, da Universidade Federal de Viçosa e, mais
recentemente, da Universidade Federal de Uberlândia, da
EPAMIG. da EMATER e de todos os demais órgãos deste Estado.
ele já está sendo dominado. Temos recordes de produtividade
em nosso Estado.
Finalizando, gostariamos de nos reportar novamente ao

estudo feito pela equipe de economistas mencionada, em que
concluem que o segredo é continuar investindo na educação e
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na geração de tecnologias, como tem sido feito ha muitos
anos em 

p
aíses que têm tido sucesso no seu programa de

desenvolvimento e no estabelecimento de uma sociedade mais
justa. Acreditamos nisso. O segredo é esse. Muitos mineiros.
há muitos anos, tiveram essa visão e assim procederam, como
no caso da Universidade Federal de Lavras; dentre tantos,
dois já foram destacados.
Para finalizar. gostariamos de dizer que Minas Gerais,
felizmente, cada vez mais começa a fazer uso - como bem
disse o De putado Sebastião Helvécio no primeiro Ciclo -
desse robusto sistema federal de ensino superior. Investir
na educação é, antes de mais nada, reconhecer a robustez
desse sistema, independentemente de ele ser federal ou
estadual, e defendê-lo, porque ele é um patrimônio dos
mineiros, é um legado de mineiros.
Nesse sentido, destacamos o papel que este parlamento

exerceu ao definir e ao dar á nossa FAPEMIG a condição de
uma fundação exemplar para este Pais. O atual Governo, que
cumpre fielmente com as liberações devidas a essa fundação,
juntamente com as universidades e escolas do nosso Estado.
tem caminhado rapidamente para que sejam diminuídas as
injustiças sociais e promovido, caca vez mais, o
desenvolvimento deste Estado.
Sr. Presidente, finalizando, entre tantas formas, investir
na educação é somar forças, e este parlamento dá mais um
exemplo, ao somar forças com as instituições federais de
ensino superior de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Prof. Valder Steffen Júnior
Exmo. Deputado Wanderley Avila. 1g-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa e Presidente desta sessão; Deputado
Alberto Pinto Coelho, coordenador deste painel: prezado
Prof. Renê Gonçalves de Matos, Presidente do Fórum das IFES
de Minas Gerais e Reitor da Universidade Federal de Juiz de
Fora; demais componentes desta prestigiosa Mesa; Srs.
Deputados, senhoras e senhores, a Universidade Federal de
Uberlândia vive, no momento, processo de mudança de seu
dirigente máximo. Na última quinta-feira, tomou posse o novo
Reitor da Universidade, Prof. Gladstone Rodrigues da Cunha
p ilhO, substituindo o Prof. Nestor Baroosa de Andrade. Por
essa razão, fomos designados pelo Conselho Universitário
para estar, nesta oportunidade, representando aquela
institu ição.
Gostaria de, em rápidas palavras, dizer o que pensamos
sobre os termos que constituem o nome da nossa instituição:
Universidade Federal de Uberlándia. A palavra "universidade"
está relacionada a universo: universo da ciência, do
conhecimento, ca tecnologia, das artes, ua cultura. Á
palavra "federal" se refere ã forma de financiamento aa
casa, que é mantida com recursos públicos, com recursos do
povo sofrido deste Pais, do Oiapoque ao Chui. O terceiro
termo, "de Uberlândia", significa que estamos naquela região
do Pais, do nosso Estado de Minas Gerais, naquela cidade,
para cumprir um pa pel social que tem como objetivo maior o
Crescimento e o desenvolvimento do nosso povo.
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A Universidade Federal de Uberlândia tem a sua origem num
conjunto de escolas particulares isoladas, constituídas, em
sua maioria, na década de 60. A génese federal está
associada à antiga Escola Federal de Engenharia, criada em
1964. com inicio de funcionamento em 1965. Foi, exatamente,
a vontade de realizar de políticos e de lideranças locais
que conseguiu fazer com que, em Uberlândia, tivéssemos,
inicialmente, um conglomerado de escolas constituindo a
Universidade de Uberlándia - UNU. Foi apenas em 1978, com a
f o r ça das lideranças políticas da região, com a força do
povo de Uberlândia e região, dos professores ali lotados,
dos estudantes, dos técnicos administrativos daquela casa,
que foi possível formar aquele conglomerado cie escolas na
Universidade Federal de Uberlándia. Assim sendo, a nossa
instituição tem menos de 20 anos como universidade federal.
Observamos, no momento, um reconhecimento crescente da
excelência de seus cursos. A Universidade é organizada em
três centros, em três unidades académicas: Centro de
Ciências Biomédicas, Centro de Ciências Humanas e Artes e
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, com 27 cursos de
graduação. 10 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado.
Vários dos nossos cursos de graduação têm encontrado o
reconhecimento em publicações como o 'Guia do Estudante" e
outras publicações especializadas e através de avaliação
feita pela CAPES com relação aos cursos de pôs-graduação.
No momento, está havendo alterações curriculares profundas
em várias áreas da Universidade, para que os currículos
sejam mais adaptados á realidade. Isso acontece
especialmente nas carreiras citas tecnolãgicas, em que o
profissional atual, buscado pelo setor produtivo, precisa
ser mais humano, mais cidadão. Por isso, essas alterações
curriculares fazem parte da preocupação dos colegiados de
curso cia Universidade.
A Universidade tem se constituído, cada vez mais, uma
agência de desenvolvimento regional. Dessa maneira, gostaria
de destacar alguns aspectos desse papel social importante
que a Universidade Federal de Uberlândia desempenha naquela
vasta região do Triângulo Mineiro e do alto Paranaiba. A

Universidade tem procurado socorrer a sociedade com cursos
noturnos em várias áreas não oferecidas pelas instituições
privadas. Queria destacar que, apenas este ano, foi criado,
por exemplo, o curso de Física noturno, exatamente para
atender à altíssima demanda de professores de Física naquela
região do Estado, acompanhando outros cursos na área de
Ciências Humanas, como o de Artes, que já era ministrado
nesse periodo. A Universidade tem feito um grande esforço no
sentido de oferecer cursos fora de sede, especialmente nas
áreas das licenciaturas carentes, procurando contribuir para
com os ensinos de lg e 2Q graus. A Universidade tem

oferecido cursos de f ormação continuada, nas mais diversas
áreas do conhecimento, dando ao profissional que já está
militando na sua área a oportunidade de retornar à
universidade, modernizar-se, atualizar-se e voltar, mais
competitivo, para o mercado de trabalho. A Universidade tem
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mantido museus e uma reserva ecológica de cerrados. A

Universidade tem mantido convênios nacionais e
internacionais. No momento, temos estudantes da Universidade
ederal de Uberlàndia cumprindo um ano acadêmico em uma
universidade euro

p
éia. enquanto estudantes de universidades

européias cumprem um ano acadêmico na Universidade Federal
de Uberlândia. Apesar disso, convivemos com uma dura
realidade, pois, ao mesmo tempo em QUC ternos estudantes em
condições de cumprir um convênio internacional dessa
envergadura, não podemos ignorar que temos estudantes com
dificuldades de se manter, no dia-a-dia, na universidade,
mesmo senco federa l . E uma realidade, certamente, vivida por
outras instituições como a nossa: estudantes em
dificuldades, estudantes que não conseguem permanecer nos
cursos ou que são reprovados seguidamente. aumentando os
indices de reprovação e até de evasão dos bancos escolares
por falta de recursos financeiros Que lhes garantam a
subsistência em uma cidade como Uberlândia.
Temos procurado atender ao setor produtivo através de um

escritório de ciênc
i
a e tecnologia, iniciativa que vem tendo

um enorme sucesso junto ás microempresas e junto ás
pequenas, médias e grandes empresas. Apenas em 1995, ano em
que temos uma estatística concluída. mais de 60 empresas
foram atendidas através desse mecanismo. Queria destacar que
várias das empresas listadas em nossos relatórios dão conta
de Que as mais beneficiadas com essa iniciativa são as
microempresas e as pequenas empresas. Muitas delas
apresentam carência de tecnologia. Muitas delas apresentam
dificuldades de manter, em seus quadros, profissionais
altamente qualificados. Muitas delas têm dificuldades
tecnológicas por não poder dispor de recursos a fim de
estabelecer Dons laboratórios. Assim, a Universidade, com
seus recursos materiais e humanos, tem sido capaz de
socorrer essas empresas.
Queria destacar, ainda, que o programa de extensão da
Universidade Federal de Uberlândia tem atendido, de forma
bastante expressiva, os setores da música, da cultura e das
artes, mudando todo o perfil da cidade de Uberlândia, da
região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaiba.
Mais recentemente, a Universidade tem estado envolvida, de
forma bastante significativa com uni projeto chamado
Tecnõpolis", em que o poder público, aliado ao esforço da
Associação Comercial e Industrial e da Universidade, tem
procurado estabelecer a 'Tecnópolis' de Uberlândia. O
projeto tem grande envergadura e é ambicioso, já
apresentando resultados expressivos. Empresas nascidas no
interior da Universidade, a partir do empreendimento de
professores, começam a dar resultados, começam a ser
imolantadas. Muitas delas são empresas de base tecnológica,
com alta tecnologia.
Entretanto, não podemos nos preocupar apenas com a alta
tecnologia. E necessário oue a Universidade saiba cumprir o
seu papel de formar cidadãos, de contribuir para a formação
de uma sociedade mais justa e humana.
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Gostaria de destacar, além do período pioneiro da
Universidade, a força política das lideranças daquela
região, cie Uberlândia principalmente, que tornaram possível
a criação da Universidade Federal de Uberlândia. Alguns dos
antigos, inclusive, comprometeram patrimônio pessoal ao
abrir mão de faculdades privadas, particulares, para que
essas unidades pudessem se integrar ã Universidade Federal.
Eu não poderia deixar de ressaltar, também, o enorme papel
que o coroo docente, o corpo técnico-administrativo e os
alunos da Universidade Federal de Uberlândia têm sabido
desempenhar, chamando para si cada vez mais
responsabilidades, criando, muitas vezes, novos cursos, sem
contrapartida de aumento cio quadro docente. aumentando as
atividades de extensão cia universidade, abrindo a
universidade para a comunidade externa e para a sociedade em
geral, sem nenhuma contrapartida adicional em termos de

 

orçamento, o que significa um esforço brutal cie
desenvolvimento da instituição.
Ao concluir, gostaria de citar uma frase do Reitor que
acabou de deixar o cargo na semana passada, ao abrir um
documento de prestação de contas, em que diz o seguinte:
"Reconhecemos de pronto a enorme importância e
representatividade social da UFU em toda a região, exigindo
o aprofundamento de sua in t er ação , mas mantendo a altivez de
uma instituição pública que trabalha para o desenvolvimento
de uma sociedade democrática, sem se ver dominada por
grupos, partidos ou ideologias".
Muito obrigado pela iniciativa desta Casa cie fazer esse

debate, envolvendo enorme patrimônio da (JFMG.
Palavras cio Professor Geraldo Walter de Aguiar

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, particular amigo Deputado Wanderley Ávila, a
sua presença e manifestação neste evento ratifica a
confiança e o orgulho que a gente mineira tem de seus
representantes: Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho,
coordenador do segundo ciclo de debates das IFES mineiras;
Exmo. Sr. Presidente do Fórum das IFES de Minas Gerais,
Reito r Renê Gonçalves de Matos; caríssimos colegas
dirigentes, senhoras, senhores, caríssimos assessores da
FAFEOD aqui presentes e minha querida esposa Dalva, não
poderíamos iniciar nossa apresentação. sem antes fazer uma
pequena retrospectiva, sob a ótica cia educação, da história
da tradicional Diamantina, antes da implantação da sua
Faculdade Federal de Odontologia.
Diamantina. considerada a cidade pólo cie irradiação de

educaç ão e cultura no Nordeste mineiro, até o ano de 1953,
não detinha nenhum estabelecimento de ensino superior.
Contudo, a tradição, até então mantida, era oriunda da
qualidade de ensino de dois antigos estabelecimentos
secundários: O Colégio DiamantinenSe e o Colégio Nossa
Senhora das Dores, ambos internatos e externatos, o primeiro
masculino e o segundo feminino. Todos eles afamados pela
seriedade e dedicação com que encaravam a f o rmação dos
jovens.



555 n

Destaca-se, também, o Seminário da Arquidiocese de
Diamantina, vanguarda cc tradição. célebre pela rigidez e
considerado a forja de personalidades que marcaram a
história moderna e contemporânea do Pais. Muito embora
ministrasse formação filosófica e teolôgica, não era
reconhecido como instituição cc formação superior. Ali,
entre outros. estudou o maior estadista dos tempos modernos:
O Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
A criação da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina
foi um marco divisor da história regional da educação. Os
projetos, os convênios e a prestação de serviços à
comunidade, através de Sua extensão, denotam sua irnpotáncia
para a região.
Caracteriza-se a instituição por formar profissionais cc
qualidade em Odontologia. A graduação desenvolve e estimula
o ensino, a pesquisa e a extensão.
A ênfase na qualidade do ensino permeia as diretrizes e
ações. voltadas para a promoção de mudanças embasadas em
propostas inovadoras na Odontologia, adequando-se às
necessidades e contribuindo para o bem-estar da pessoa
humana.
Implantada no vale do Jequitinhonha, conhecido como o vale

da penúria, a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina
caracteriza-se como instituição de vanguarda, não só por ser
a única na área da saúde numa região de 57 municipios. que
abrange uma superfície de 85.027km2 e uma população de mais
de 1 milhão de habitantes, mas também porque presta serviços
de cunho comunitário na sua especialidade, através de sua
extensão intra e extramuros.
Com 1.460 cirurgiões-dentistas entregues á sociedade
brasileira e internacional, até o ano de 1996, avança com
sua pós-graduação em Estomatologia, única no Brasil de nível
cc mestrado. Recentemente, obteve aprovação co Mt' para
cinco cursos técnicos na área ca saúde.
Para 1997, estão previstos seis cursos de especialização,

quais sejam os de Prótese, Ortodontia, Odontopediatria.

2 Endodontia. Dentistica e Periodontia. Em dezembro próximo.
já estaremos realizando o primeiro vestibular para o curso
Ce graduação em Enfermagem.
Em 1960. instalou-se em Diamantina o Serviço Odontológico
do SESP (atual Fundação Nacional cc Saúde), visando ao
treinamento dos académicos em odontologia social e a
proporcionar, ao mesmo tempo, prestação de serviços á
comunidade.
A Faculdade Federa de Odontologia de Diamantina, em
convênio com a Fundação da UnB, assumiu, ainda, a
responsabilidade do atendimento odontológico no 'campus'
avançado da UnB, em Aragarças, no Estado de Goiás, e na
região do médio Araguaia, a 1.600km de Diamantina.
Em 1980, a nossa instituição participou de projeto inovador

da Odontologia brasileira, sob o patrocinio da CAPES e ca
Kellogg (empresa privaaa de camital estrangeiro, com
investimentos na área da saúde), através do qual foi
implantada a sua clinica extramural, localizada em Senador
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Mourão, a 87km de Diamantina.
A Faculdade, através de suas clínicas e laboratórios,
equipados com moderna aparelhagem e tendo à frente
competentes docentes, na orientação dos trabalhos
desenvolvidos pelo corpo discente, alcançou, em 1995, o
número de 43.883 trabalhos executados, numa ordem de valor
de R$1.561.093.00.
As atividades realizadas na clínica extramural alcançaram
11.243 trabalhos, num valor aproximado de R$218.249,00.
Ainda em 1996, a Faculdade participou do Projeto Bem-Te-Vi,
responsabilizando-se pelo atendimento a 11 municípios
mineiros.
E a instituição detentora de uma biblioteca com área de
542m2. ligada à Internet e com acesso on line à Bireme, a
qual, com a automatização do processamento técnico, passou a
integrar o sistema da Rede Estadual de Informação de Minas
Gerais, para disseminação da produção cientifica mineira na
área da saúde.
Geradora de Quase 200 empregos diretos e aproximadamente
1.000 indiretos, é considerada uma mola propulsora do
desenvolvimento cultural, cientifico e social da cidade.
Essa casa de ensino, patrocinando eventos de atualização de
profissionais da área odontológica, criando encontros de
cunho acadêmico, oferecendo cursos de aperfeiçoamento
profissional, contribui de forma marcante e efetiva para o
desenvolvimento do turismo na cidade.
A Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina tem real
participação no desenvolvimento regional, através dos
serviços que presta à comunidade e, também, gerando empregos
e proporcionando oportunidades de formação e aperfeiçoamento
profissional, ao mesmo tempo em que se torna impulsionadora
do famoso turismo de eventos.
Difícil seria imaginar a lendária Diamantina privada de seu
tesouro maior, que é a Faculdade Federal de Odontologia de
Diamantina, sem falsa modéstia, uma das melhores do Brasil.
A título de elucidação, convém ressaltar que a Lei
Municipal ng 2.315, de 13/12/95, fixou o orçamento do
município em R$15.000.000,00. para o ano de 19'ô. ao passo
que o orçamento aprovado para a instituição. r mesmo ano,
atingiu a cifra de R$4.791.766,00. Isso equivale a um terço
CO orçamento Co município, indice significativo, que
comprova, indiscutivelmente, a importância socioeconÔmica da
Faculdade na região. Há que se esclarecer, ainda, que de tal
montante encontram-se excluídos os repasses de convênios e
outras receitas previstas no analítico financeiro.
Plenamente integrada ao desenvolvimento do município e de
toda a região CO vale do Jequitinhonha. a Faculdade Federal
de Odontologia de Diamantina procura cumprir seu objetivo oe
instituição óe ensino superior com raízes no tripé ensino,
pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que procura ser a
dinamizadora do progresso e dos anseios da árida e sofrida
região do vaie do Jequitinhonha. Muito obrigaao.

Palavras do Prof. Frederico Ozanan Neves
Exmo. Sr.	Vice-Presidente da Assembléia Legislativa
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Deputado Wanderley Ávila; Exmo. Sr. coordenador dos debates.
Deputado Alberto Pinto Coelho; Magnificos Reitores e
dirigentes; Srs. Deputados; senhores professores; servidores
das federais mineiras; senhoras e senhores, a Fundação de
Ensino Superior de São João dei-Rei - FLJNREI - e a mais
jovem das instituições federais de ensino superior de Minas
Gerais. Em abril. a FUNREI completará dez anos de
compromisso com a formação da cidadania, de promoção de um
ensino de aual idade e de interação com a comunidade.
A FUNREI conta com 210 docentes, dos quais 60% são mestres
e doutores. Portanto, já ultrapassou a média nacional de
qualificação profissional do corpo docente das universidades
brasileiras. A presença desse contingente qualificado
provoca um impacto regional que se verifica a partir ao
incentivo à cultura e da promoção da melhoria da qualidade
de vida.
A FUNREI emprega ainda 340 funcionários técnico-

administrativos. E uma das maiores empregadoras da região. O
conjunto dos salários pagos pela instituição representa um
enorme aporte de recursos para a microrregião Campos das
Vertentes, propiciando a r evitalização ao comércio regional
e da indústria de bens e serviços. A FUNREI detém um dos
maiores orçamentos dessa microrregião, maior, inclusive, que
o de várias Prefeituras Munici pais. Muitas empresas foram
criadas visando a atender às demandas administrativas ca
FUNREI.
Apenas por essas razões, cremos que a implantação da FUNREI
foi um passo generoso e estratégico na promoção ao
desenvolvimento regional das Vertentes e das Minas Gerais.
Mas a FUNREI é muito mais que isso. Com 3.000 alunos
freqüentando 9 cursos de graauação, vem proporcionando aos
jovens a possibilidade de uma formação profissional segura e
competente. Oitenta por cento dos alunos fazem seus cursos
no turno noturno. Desse modo, abrimos as portas ao
trabalhador-aluno, possibilitando o ingresso no mercado de
trabalho de mais alto nível a pessoas que, de outra maneira,
não alcançariam tal posição.
Atingimos também cidades distantes. Mais ae 50% dos nossos

alunos provém de cidades a mais de 50km de São João del-Rei.
Um expressivo número de funcionários da AÇOMINAS desloca-se
de Ouro Branco, a duas horas de viagem, para, na FUNREI, se
graduar em Engenharia Mecânica e Elétrica, em Administração
e Economia. Ex-alunos da FUNREI ocupam postos de gerência e
de destaque nas grandes empresas da região e de Minas
Gerais. Em nossos 9 anos de existência, oferecemos à
sociedade mais de 2.000 profissionais, que, temos certeza,
contribuem para o desenvolvimento social e econômico do
Estado e do Pais.
Destacamos, tambér. os cursos na área de Humanas da FUNREI.

Atuando em Pedagogia, F' losofia, Letras e Ciências (Química
e Física). vamos mudando o perfil do ensino médio e
fundamental da região. São os nossos orientaaores.
administradores escolares. supervisores e professores. Com
formação sólida, que nos permitem garantir que naquela
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região o ensino médio e fundamental tem excelente qualidade.
Também nos preocupamos com a reciclagem e a requalificação
CIOS	professores da região. Oferecemos cursos de
especialização em História, em Alfabetização e em
Matemática, além de programas de reciclagem e atualização
nas áreas de atuação aesses professores. Com isso, visamos a
fortalecer o ensino de lQ e 2g graus na região e, através de
uma metodologia interativa, desenvolver novas tecnologias de
ensino. Nessa mesma linha, mantemos um Núcleo de Professores
e Ciências e Matemática, que integra professores de toda a
rede de ensino da região.
No ano de 1995, a FUNREI se lançou na gratificante tarefa
de ser pólo capacitador do PRONAICA, estendendo seus
serviços aos CAICs de Ouro Preto, Lavras. Barbacena e
Conselheiro Lafaiete.
Através de seu curso de Psicologia, a FUNREI dota as
comunidades locais de um serviço público de atendimento
imprescindível á população carente. Projetos como o de
alfabetização rural, desenvolvido junto à comunidade de
Resende Costa, vão lançando luzes e esperança cc integrar
mais mineiros a uma sociedade moderna e mais iguaitária. A
FUNREI lidera o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida,
que movimenta a Associação Comercial e Industrial ae São
João dei-Rei e diversos setores da sociedade.
A comunidade que faz a FUNREI é defensora tenaz e
conscientizadora permanente do patrimônio histórico e
cultural da região. Mostra disto foi a aquisição e a
restauração do bicentenário prédio do Solar da Baronesa de
Itaverava, um dos símbolos da apaixonante história de São
João de]-Rei, onde funciona a Administração Superior da
FUNREI.
Em sua variedade de ações, a FUNREI promove o Inverno

Cultural, ocasião em que a cidade se enche de manifestações
culturais clássicas e populares; apóia as bicentenárias
orquestras são-joanenses: revitaliza o teatro universitário
e a música; mantém uma oficina-escola de luteria, que tem
sido um fator de incentivo ás tradições musicais da região.
Enfim, São ,João del-Rei e a região saem do estado letárgico
em que se encontravam e retomam sua trajetória histórica de
arte, cultura e progresso.
No que se refere á produção e disseminação CO saDer. mais
de 100 projetos estão em desenvolvimento na instituição:
buscam desenvolver e implantar a Qualidade Total na
indústria e no comércio da região, conscientizar sobre o
meio ambiente, estudar novos materiais e emprego de terras
raras, fazer prevenção de corrosão, desenvolver tecnologias
de ensino, recuperar documentos histõricos, utilizar energia
solar, reinserir doentes mentais, desenvolvidos em parceria
com universidades canadenses. pesquisa cc ponta em Física e
em Engenharia Biomédica.
Comprometida com a formação de cidadãos capazes ce promover

o desenvolvimento de Minas Gerais com princípios fundados na
consciência de justiça e igualdade de oportunidades, a
FUNREI junta-se às suas coirmãs neste trabalho cotidiano de
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construção. São estes ideais que moveram o mais ilustre
filrio de São João dei-Rei, o visionário Tiradentes, a
desejar uma universidade em Minas. Agora somos um sistema
universitário. Que grandes frutos pode dar um sonho! Este
ideal levou o seu tampém ilustre filho Tancredo Neves a
bradar, das janelas do Palácio, que o outro nome de Minas é
Liberdade. E nós, todos os mineiros, sabemos q ue a primeira
condição da liberdade é o saber.
A FUNREI propõe que as instituições federais mineiras façam
um pacto por Minas e para Minas, para o bem deste Pais.
Muito obrigado.

Palavras do Prof. Armando Chaves Correa
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, que preside esta
reunião e coordena este Ciclo de debates. Prof. Renê
Gonçalves de Matos, Presidente do Fórum das IFES de Minas
Gerais e Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora;
Deputados, demais autoridades civs e militares,
companheiros professores e dirigentes sindicais, senhoras e
senhores: o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior-ÂNDES-SN-, aqui representado pela sua
Regional Leste, vem a público, mais uma vez, manifestar sua
preocupação com a reforma do Estado, principalmente no que
tange à universidade brasileira.
Desde 1981, os professores do ensino superior, através de
reuniões, simpósios, congressos, assembléias, vêm discutindo
sobre a reestruturação da universidade brasileira. A ANDES-
SN, junto com a SBPC. a OAB e a A61 levantaram princípios
Dãsicos para a universidade brasileira, que, são os
seguintes: 1- manutenção e ampliação do ensino público e
gratuito; 2- autonomia e funcionamento democrático ca
universidade com base em colegiados e cargos de direção
eletivos; 3- estabelecimento de um padrão ce Qualidade para
o ensino superior, estimulando a pesquisa e a criação
intelectual nas universidades: 4- dotação de recursos
públicos orçamentários suficientes para o ensino e a
pesquisa nas universidades públicas: 5- criação de condições
para a universidade à realidade brasileira; 6- garantia do
direito à liberdade de pensamento nas contratações e
nomeações para a universidade.
Depois de ampla discussão, não só com professores, mas
também com a UNE. FASUBRA e a sociedade civil Organizada.
atualizamos nossa proposta para a universidade brasileira,
que foi lançada no 1 CONED, realizado em Belo Horizonte.
Esse congresso, organizado pelas entidades cientificas e
pelos sindicatos ligados á educação, teve a participação ce
5.500 pessoas, entre professores, pesquisadores, técnicos e
alunos dos diferentes níveis de ensino de todos os Estados
brasileiros.
A proposta da ANDES-SN foi discutida com a sociedade e
expressa o que, realmente, queremos: uma universidade
pública, gratuita, autônoma, democrática e comprometida com
o desenvolvimento nacional e com os interesses majoritários
da população brasileira. Nesse sentido, vimos não só
divulgar nossa proposta, mas também denunciar as
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arbitrariedades e o descaso do Governo com a educação,
principalmente nas instituições de ensino superior. Ele vem
legislando sobre a educação brasileira, através de
mecanismos antidemocráticos, tais como medidas provisórias,
reforma da Constituição ce 1988, requerimentos em caráter de
urgência urgentissima, entre outros, os quais,
normalmente, vêm encontrando apoio no Congresso Nacional
efetivando, assim, essa prática autoritária.
A aprovação da Lei ng 9.131, de 1996. que teve origem na
Medida Provisória ng 938/95, que dispõe sobre o Conselho
Nacional de Educação e a avaliação de final de curso, o
"provão, constitui um dos exemplos do procedimento
autoritário do Governo. Essa lei desconsidera a proposta de
um Conselho Nacional de Educação verdadeiramente
democrático, nos termos cia LDS da Câmara Federal, resultado
da luta do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Além
disso, fere, frontalmente, a autonomia da universidade ao
legislar sobre a avaliação, desconsiderando-a enquanto
processo do qual deve participar a comunidade universitária.
No sentido de ampliar a 'desresponsabilidade" do Estado

para com a educação pública e gratuita. o Governo apresenta,
sob o grande guarda-chuva do receituário neoliberal do Plano
Diretor da Reforma do Estado, três propostas que visam _a
reduzir. drasticamente, os gastos públicos com a educação
brasileira. São elas: a Proposta de Emenda à Constituição n
370/96, que restringe e limita a auto-aplicabilidade da
autonomia da universidade; o Projeto de Lei ng 1.603/96, Que
dispõe sobre a educação profissional e a organização da rede
federal de educação profissional, profundamente desconectado
das necessidades cio desenvolvimento do Pais e dos interesses
cia classe trabalhadora, reforçando a lógica neoliberal do
tratamento da educação como mercadoria e a formação técnico-
profissional como mero adestramento; a Proposta cie Emenda à
Constituição flQ 30/96. que cria o FUndO de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, aprovada no Senado
Federal e. atualmente Emenda à Constituição nQ 14. cuja
regulamentação se expressa através do Projeto oe Lei n
2.380/96.
Este projeto apresenta sérias ameaças à educação
brasileira, porque exclui cia possibilidade de atendimento,
com recursos do Fundo, a educação infantil, a especial e a
de jovens e adultos trabalhadores: toma como base para o
repasse do Fundo as estatisticas oficiais do Censo
Educacional, que indicam, apenas, os alunos já matriculados
na rede, e não, a demanda potencial de atendimento: com
isso, exclui os alunos matriculados nos cursos de suplência,
de alfabetização de adultos e de alunos do ensino
fundamental, regular OU supletivo; cria um conselho
institucional, alijando dele a sociedade civil e os
Qrofissionais da educação: omite parâmetros de qualidade do
ensino, ao estabelecer os critérios que servirão ae base
para o estabelecimento do cálculo do custo - aluno; não
estabelece um padrão minimo de qualidade, mas um padrão
mínimo de funcionamento: desconsidera as necessidades de
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atendimento às diferentes modalidades de ensino (educação
infantil, especial, de jovens e adultos), em termos
materiais. fisicos ou de formação de pessoal, reforçando a
base de cálculo, as variáveis puramente cuantitativas,
deixando, com isso, de abranger a pluralidade de situações
regionais: reduz a responsabilidade da União quanto à
prestação de assistência técnica e financeira aos Estados e
muni ci p i os.
Nesse sentido reafirmamos nossa posição de repudiar a Lei

nQ 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação e
estabelece os exames de final de curso para os estudantes
universitários; a Lei flQ 9.192/95, que regulamenta o
processo de escolha de dirigentes universitários: o Parecer
flQ 72/96 sobre o projeto da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - 'Darcy Ribeiro-MEC": o Projeto de Lei flQ
1.603/96. que dispõe sobre a educação profissional e a
organização de rede federal de educação profissional; a
Proposta de Emenda à Constituição ng 370/96, que propõe
emenda constitucional desmembrada da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 233A/95, sobre autonomia universitária: a
Emenda Constitucional ng 14/96; o processo de elaboração.
pelo MEC. dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN: o
Sistema de Avaliação da Educação Básica do MEC - SAEB; a
Medida Provisória nQ 228/96, que determina o processo de
extinção da Universidade Estadual de Tocantins, tornando-a
fundação de direito privado.
Por essas razões, a ANDES-SN, aproveitando a oportunidade
dada à utilização deste espaço institucional da Casa do
POVO, conclama a todos que acreditam na universidade
autônoma e democrática a unir forças contra o desmonte e o
aescaso com que tem sido tratada a educação pública no
Brasil

Palavras da Professora Maria Dirlene Trindade Marques
Gostaria de cumprimentar o Fórum das IFES e a Assembléia
Legislativa pela organização deste ciclo de debates. Depois
do aqui exposto, não resta mais dúvida quanto ao papel
social e à importância das IFES-MG. A universidade federal

a brasileira, local privilegiado de debates e criação, não
poderia deixar também de refletir as dificuldades que
caracterizam a vica nacional e compõem o que se exoressa
pela palavra crise. Fala-se em crise econômica, apesar da
estabilidade do real; fala-se da crise na politica. apesar
do rolo compressor de que dispõe o Governo: crise na saúde.
apesar do enorme volume de dinheiro dispendido no setor;
crise na vida urbana e no campo, apesar das extraordinárias
potencialidades do Pais. Não é estranho, portanto, uma crise
na educação?
As diferentes crises que afetam a sociedade são
importantes. Porém, a maioria apresenta a oossibilioade de
solução rápida. dependendo de uma definição politica. A da
educação provoca apreensões maiores, pois se trata da área
q ue determina a qualidade de toda a sociedade por um vasto
periodo. A insuficiência de hoje terá efeito ainda muito
tempo, da mesma forma que sua solução demorará a aparecer.
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mas, acontecendo, se refletirá por um longo período.
A crise da educação toca em questões essenciais, como o
nivel de vida da população, o exercido da cidadania e as
perspectivas de desenvolvimento do Pais. São temas que
superam os limites de uma geração e as próprias fronteiras
do País, pois tais aspectos se transformam em desafios
urgentes, ante um mundo em aceleradas transformações. A
falência que nos ameaça é a que diz respeito á moda mais
valiosa no século XXI: o conhecimento. Um pais que não
prioriza a educação, a ciência e a tecnologia não terá
autonomia para decidir sobre seus destinos e estará sempre
condenado a posições cada vez mais subalternas na comunidade
das nações", de acordo com o manifesto dos cientistas do Rio
de Janeiro.
E nessa crise que se inserem as Universidades Federais e
também a UFMG. E uma crise que está trazendo mudanças
aceleradas no padrão de comportamento da universidade.
Inicialmente, congelam-se salários, e este é um problema

dos professores e funcionários, q ue, juntos, buscaram uma
saída sem conseguirem maiores avanços, gera-se uma busca ce
saídas individuais posteriormente estimulada pelo Governo.
com um projeto de transformar as universidades em entidades
públicas não-estatais.
Posteriormente reduzem mais ainda as verbas e obrigam as
universidades a procurar recursos junto á comunidade
vendendo todos os seus serviços: diferentes cursos,
projetos, consultorias, atendimento médico e veterinário,
aluguel dos auditórios das escolas, etc.
Professores que adoravam o que faziam e que fizeram da UFMG
uma universidade reconhecida nacionalmente corro de alta
qualidade; uma universidade que pensa, questiona, produz e
não apenas produz livros. Por isso é que ela é dinâmica e
está presente nas transformações de nossa sociedade. Vide o
número de professores que são chamados pelos diversos
Governos e pelos movimentos como um todo.
Então, por que desmontá-la? Transformá-la e desenvolvê-la é

uma necessidade em uma sociedade dinâmica. Mas, hoje, o que
se procura é retirar de seus quadros ou transformar em
culpados da crise do Estado todos os seus profissionais.
Quantas vezes ouvi professores dizendo que não aguentam o
clima de competitividade que se instalou, onde o que conta é
o número de páginas geradas e publicadas em revistas
nacionais e internacionais. Como quantificar o trabalho de
formação da cidadania? E o trabalho de dar aulas na
graduação?
Diante desse quadro, busca-se o apoio da população para se
passar o projeto de reforma administrativa e de autonomia,
que nada mais é do que a "desresponsabilização co Governo
para com o financiamento do ensino superior. E hora de todos
dizerem um basta. A universidade deve ser vista como
instituição estratégica da sociedade e não de Governos.
Nesse sentido é que louvamos esta iniciativa da Assembléia
Legislativa e do Fórum das IFES-MG, onde a universidade
procura falar com a sociedade. Cumprimentamos a todos aqui
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presentes com a segurança de que, a partir de hoje, todos se
unirão à nossa luta em defe:. da universidade pública,
gratuita, democrática e de qua dade. Obrigada.
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Esta
Presidência, antes de dizer as palavras de encerramento
deste painel, gostaria de ressaltar, pelo que aqui foi dito,
pela capilaridade de cursos das Universidades Federais. Que
elas têm um papel de significativa importância para o
desenvolvimento do nosso Estaco. Isso não a penas pelas suas
atividades de oficio como também pelo q ue aqui foi destacado
e enumerado, pela presença dessas universicades nas
parcerias com o empresariado. na busca e no desenvolvimento
das pesquisas tecnológicas. Gostaríamos também de destacar o
papel preponderante de apoio que as universidades federais
exercem junto às atividades produtivas do rsso Estado, nos
seus mais diversos segmentos.
Por último, gostaríamos de destacar o paei, também de

significativa importância, de atuação das universidades nas
atividades turísticas e culturais do Estaco. Por tudo isso.
com toca certeza, o papel das universicades transcende, em
muito, seus deveres e suas atividades de oficio, colocando-
se num papel mais importante ainda para o desenvolvimento,
não só do Estado de Minas Gerais, mas do Brasil.
Esta Presidência agradece aos ilustres conferencistas e

expositores, bem como ao público em geral, pela presença, e
convida-os a participar da mostra "Educação Superior -
Compromisso com Minas", que se dará a seguir no Espaço
Político Cultural da Assembléia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocanco os Deputados para
a ordinária de debates ce logo mais, às 20 horas. Levanta-se
a reunião.

TRANSCRIÇÕES

"Pronunciamento do Presidente do Sindijori . Alexandre
Wagner da Silva, na Sessão Solene de Abertura do V Congresso
Mineiro de Jornais e Revistas do Sindijori e XII Congresso

Mineiro de Jornais do Interior da Adjori, Realizado na
Cidade de Formiga, MG, no Dia 22/8/96*

Mais uma vez estamos juntos. promovenco o v Congresso
Mineiro de Jornais e Revistas co Sindijori e o Xi Congresso
Mineiro de Jornais do Interior ca Adjori. Este ano, nossos
Congressos contam com o apoio da Câmara ca Indústria ce
Comunicação e do Turismo da Federação das Indústrias co
Estado de Minas Gerais - FIEMC-.
Na escolha do Município de Formiga para Sediar os
Congressos. levamos em consideração o fato de ter essa
cidade inquestionável vocação turistica, por sua localização
privilegiada na bacia de Furnas, com inúmeros projetos já
implantados ou em fase de implantação. Queremos levar a todo
o Estado a realidade com que nos deparamos aqui.
A indústria do turismo é reconhecida mundialmente como a
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mais importante fonte geradora de empregos e riqueza para a
União, os Estados e os Municípios. O Sindijori e a Adjori,
como legítimos representantes dos jornais e das revistas de
nosso Estado, congregando hoje mais de 250 veículos
associados, abraçam a bandeira do povo formiguense.
solicitando a atenção das autoridades estaduais e federais
para um maior aproveitamento do potencial do lago de Furnas.
através do asfaltamento de suas vias de acesso, da melhoria
do aeroporto, de melhor distribuição de redes elétricas, da
implantação do serviço de telefonia celular e de outras
providências. O Plano Diretor do Lago de Furnas, patrocinado
pelo Governo do Estado, foi um importante passo nesse
sentido e necessita agora ser colocado em prática. Com cinco
anos de existência já completados, a diretoria do Sindijori
acredita que tem sabido cumprir o seu papel.
A imprensa do interior ae Minas hoje está mais unida, sabe
de sua força e tem sabido encontrar o seu caminho. A busca
incessante da qualidade técnica, a modernização das
instalações, o aumento da tiragem, a intensificação da
parceria com representantes, agências e anunciantes e,
principalmente, o compromisso com os leitores, através de um
jornalismo sêrio, baseado na ética e na verdade, mostram que
a imprensa do interior de Minas nada fica a dever á grande
imprensa.
Os jornais do interior do nosso Estado representam hoje,
somados, uma tiragem de mais de 3 milhões de exemplares, com
uma média de 13 milhões de leitores, atingindo cerca de 600
municípios. São esses números um importante sinal de nossa
capacidade de Contribuir de forma decisiva para que Minas
mostre todo o seu potencial e a força de sua gente. E
através da imprensa do interior que podemos buscar a
integração entre as regiões de Minas, pois não há como falar
em integração sem falar em comunicação. E através dela que
podemos impedir que Estados limítrofes, como São Paulo. Rio
de Janeiro, Distrito Federal. Bahia. Goiás e Espirito Santo,
tragam o enfraquecimento da força política de nosso Estado,
principalmente neste momento em que o Governo de Minas
mostra toda sua disposição em atrair novos e fundamentais
investimentos.
Estamos cientes de nosso papel e não nos furtamos a nossa
responsabilidade. Queremos e sabemos que podemos contribuir
para termos a Minas que todos sonhamos. A Minas fundamentada
no trabalho e em condições dignas de vida para todos os seus
filhos. A Minas geradora de riquezas e de esperanças
renovadas. A Minas onde a palavra união extrapola conceitos
meramente geográficos. A Minas com os olhos postos no futuro
e à altura de nossas mais caras tradições de equilíbrio e
compromisso com a liberdade. Enfim, a Minas de todos nós."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a
requerimento do Deputado Paulo Piau.

"Carta de Formiga'
Os membros do Sindijori e da Adjori, proprietários e
diretores de jornais e revistas de Minas Gerais, reunidos no
V e XII Congressos, respectivamente. na cidade de Formiga.
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nos dias 22 a 25 de agosto de 1996, resolvem emitir o
seguinte pronunciamento:

- E urgente que a administração pública, em seus três
niveis, em parceria com a iniciativa privada, coloque em
ação as sinceras intenções de cuidar do desenvolvimento da
indústria do turismo em nosso Estado. Tal atividade é
reconhecida, no mundo todo, como uma das mais importantes
fontes de produção de riqueza e de empregos para a União, os
Estados e os Municipios.
O Sindijori e a Adjori, corno legitimos representantes dos
jornais de nosso Estado, congregando hoje mais de 250
veiculos associados, abraçam a bandeira do povo formiguense,
solicitando a atenção das autoridades estaduais e federais
para um maior aproveitamento do lago de Furnas, através do
asfaltamento de suas vias de acesso, da melhoria do
aeroporto, de melhor distribuição de redes elétricas,
implantação do serviço de telefonia celular e outras
providências, O Plano Diretor do lago de Furnas. patrocinado
pelo Governo do Estado, foi um importante passo nesse
sentido e necessita agora ser colocado em prática.
2 - Com cinco anos de existência já completados, o

Sindijori acredita que tem sabido cumprir o seu papel. A

imprensa do interior de Minas hoje está mais unida, sabe de
sua força e tem encontrado o seu caminho. A busca incessante
da qualidade técnica, a modernização das instalações, o
aumento da tiragem, a intensificação da parceria com
representantes, agências e anunciantes e, principalmente, o
compromisso com os leitores, através de um jornalismo sério.
baseado na ética e na verdade, mostram que a imprensa do
interior de Minas nada fica a dever à grande imprensa.
3 - Com efeito, os jornais do interior de nosso Estado
representam, hoje, somacos, uma t i ragem de rna 4 s ae 3 milhões
de exemplares/més, com uma média de 13 milhões oe leitores.
atingindo cerca de 600 municípios. São esses números um
importante sinal de nossa capacidade de contribuir, de forma
decisiva, para que Minas mostre todo o seu potencial e a
força de sua gente.
4 -	Ocorre perguntar: como proceder à tão desejada
integração de nossa unidade federada, de tamanho tão
exuberante? A resposta está aqui: é através da imprensa do
interior que podemos buscar a integração entre as regiões de
Minas, pois não há como falar em integração sem falar em
comunicação. E através dela que podemos impedir q ue Estados
limitrofes, como São Paulo, Rio de ..aneiro. Distrito
Federal. Bahia. Goiás e Espirito Santo, tragam o
e--aquecimento da força politica de nosso Estado.
p '.cipalmente neste momento em que o Governo de Minas
mostra toda a sua disposição em atrair novos e fundamentais
investimentos.
5 - Estamos cientes de nosso papel e não nos furtamos à

'o responsabilidade. Queremos e sabemos que podemos contribuir
para termos a Minas oue todos sonhamos: fundamentada no
trabalho e em condições dignas de vida para todos os seus
filhos; geracora oe riquezas e de esperança renovadas; Onde
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a palavra união extrapola conceitos meramente geográficos;
COM os olhos postos no futuro e á altura de nossas mais
caras tradições de equilíbrio e compromisso com a liberdade.
6 - Por derradeiro e com a mesma ênfase, queremos declarar:
- que quanto ao Governo, á administração pública e do labor

de todos os coestaduanos, de todo está superada a legenda de
produzir trabalho em silêncio; importa muito que tudo seja
apregoado de forma instrutiva, informativa e cultural, com o
uso dos veículos de comunicação social que se editam nas
Alterosas todas;
- quanto ao pleno funcionamento da legitima liberdade de
imprensa, q ue aplaudimos o ato do eminente Chefe cia Nação ao
aderir à Declaração de Chapultepec, por tudo o que nela
contém e, nomeadamente em seu item VI: Os meios cie
comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de
discriminação ou favores em função do que escrevam ou
digam.
7 - Esta Carta, oriunda cie uma classe que produz
informações para a comunidade mineira, reflete os anseios de
obreiros intelectuais que aspiram a dias cada vez melhores
para todos os cue, em qualquer parte e em Qualquer
atividade, querem construir um Brasil forte, na economia e
na justa distribuição da riqueza, da saúde e do saber.
Formiga. 25 de agosto cie 1996.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Paulo Piau.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do De putado Wanarley Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum' - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados;
Wanderley Ávila - Rmolo Aloise - Maria José Haueisen -

Errnano Batista - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cléuber
Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jaino
Ataide - José Bonifácio - Kemil Kumaira - LUiZ Antônio Zanto,
- Miguel Martini - Olinto Godinro - Pêricles Ferreira -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min.

a lista de comoarecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abir a reunião,
por falta de"quorum". e convoca os Deputacos para a
ordinária deliberativa de amanhã, dia 26, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.)-

ATA DA 149a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos DeDL'tados Aqosinrio arüs
e Wanoerley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno unico. do Projeto de Lei no 1.009/96:
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão,
em 2g turno, do Projeto de Lei no 999/96: aprovação na forma
do vencido em lQ turno - Discussão, em 2 turno. do Projeto
de Lei n 900/96: aprovação na forma dO vencico em iç. turno
- ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wancieriey Avila - Sebastião Navarro

Vieira Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraido Saritanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqi.iinio - Ivair Nogueira - Ivo
José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
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- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 1.009/96, do
Governador do Estado, que acresce o limite fixado para o
Poder Executivo realizar operações de crédito. 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, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei no 1.009/96. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 15 minutos, para que a Comissão de Fiscalização
Financeira termine o parece r sobre o Projeto de Lei nQ
999/96. Estão suspensos os nossos trabalnos.

Reabertura oos Traoalhos
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 999/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
estabelecer critérios e fórmulas para a extinção de
obrigações creditícias para com a Fiat Automóveis S.A. e a
Fiat S.p.A. 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 corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2g turno. o Projeto de Lei ng
999/96 na forma do vencido em lg turno. A Comissão ce
Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 900/96. cio

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
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ao Municipio de Lima Duarte imóveis que esnecifica. 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. Está, portanto.
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 900/96 na forma
cio vencido em to turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas.
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove no r as co cia vinte e um de agosto de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala cas Comissões os
Deputados João Leite, Hely Tarquinio, Antônio Roberto e
Marcelo Gonçalves, membros da Supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Roberto que proceda ã 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. Passa-se à 2a Parte da reunião. O Deputado
João Leite transfere a Presidência para o Deputado Antônio
Roberto e apresenta requerimento em que pede sejam
solicitados ao Juiz Mauricio Pinto Coelho esclarecimentos
detalhados sobre as razões da interdição do Centro de
Integração do Adolescente Monsenhor Messias - CIA -. em Sete
Lagoas. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite passa a
palavra ao Deputado Marcelo Gonçalves. que emite parecer
sobre o Oficio no G.MLPO91/96, da Comissão cie Direitos
Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o qual dispõe
sobre o desa parecimento do menor Sérgio Leonardo Gonzaga
Cardoso. Por seu parecer, o Deputado Marcelo Gonçalves
conclui que a Comissão deve repuerer, por intermédio da
Presidência desta Casa, providências ao Ministro da Justiça
com vistas ã apuração do caso em questão. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Marcelo Gonçalves emite parecer, também, sobre o Oficio ng
Cl.013/SNMP/96, da Secretaria Nacional de Movimentos
Populares. o qual dispõe sobre a Aldeia Jarará. no Mato
Grosso do Sul. O relator conclui por que a Comissão
requeira, por intermédio da Presidência desta Casa.
providências ao Ministro da Justiça com vistas á solução ao
caso em questão. Colocado em discussão e votação, é aprovado
o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento aos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
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João Leite, Presidente - Antônio Roberto - Hely Tarqüinio -
Marcelo Gonçalves,
ATA DA 29a REUNIÃO  ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia seis de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Paulo Schettino
(substituindo este ao Deputado Hely Tarqüinio, por indicação
da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Marcelo Gonçalves que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Registra-se ainda a presença dos
Deputados Péricles Ferreira e Dimas Rodrigues. A seguir. o
Presidente procede à leitura de ofício da Comissão de Amigos
da Vila Itaú, publicado na edição do Diário do Legislativo
de 7/11/96. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, o Deputado João Leite passa a Presidência ao
Deputado Marcelo Gonçalves e apresenta dois requerimentos.
No primeiro, solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão, com a participação das autoridades relacionadas em
lista anexa e com a finalidade de discutir o conflito na
Fazenda Rancharia, no Município de Arinos, bem como
estabelecer compromissos entre as partes para a solução dos
problemas daquela comunidade; no segundo, solicita sejam
convidados o Presidente da COPASA-MG, o Diretor-Geral do
DEOP. o Prefeito Municipal de Contagem, o Presidente da
Comissão de Amigos da Vila Itaú e um representante da
Comissão de Direitos Humanos de Contagem para participarem
de reunião conjunta desta Comissão com a de Meio Ambiente,
com a finalidade de debater os problemas que vêm ocorrendo
naquela vila. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. O Deputado João Leite reassume a
Presidência e lê requerimento da Deputada Elbe Brandão, no
qual solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão
com as de Administração Pública e de Defesa do Consumidor,
com a participação das autoridades relacionadas em lista
anexa e com a finalidade de estudar a possibilidade de se
efetivar um consórcio para a manutenção do trem de
passageiros nas cidades de Monte Azul, Montes Claros,
Janaúba, Capitão Enéias, Catuti. Porteirinha, Pai Pedro,
Mato Verde e Espinosa. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente lê instrução técnica que
dispõe sobre o não-recebimento de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, relativo a irregularidades na Federação
Aquática Mineira, e determina à assessoria que dê ciência a
esse Deputado da decisão da Comissão. Nada mais havendo a
ser tratado, 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, 13 de novembro de 1996.
João Leite, Presidente - Hely Tarqüinio - José Braga.
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ATA DA 50 REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas e quinze minutos co dia seis ce novembro ce mil
novecentos e noventa e seis, compa recem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José. Ronaldo Vascoricelios e
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Encontra-
se presente, também, o Deputado Raul Lima Neto. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ivo José, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, Que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião destina-se a debater a proposta ce
graaeamento das Docas-de-lobo nos municipios de Minas
Gerais. A seguir, o Presidente faz a leitura da seguinte
correspondência: oficios do Instituto Manoel Novaes - IMAN -
(publicado no Diário do Legislativo de lQ/11/96); aa
Associação Regional de Defesa Ambiental de Conselheiro
Lafalete - ARDAL -, manifestando total apoio ao futuro
convénio entre as concessionárias ce energia elêtica e
órgãos ambientais, proposto pela AMDA. em defesa ca
preservação do meio ambiente e cia manutenção da qualidade
ambiental do Estado; dos representantes da Comissão de
Amigos da Vila Itaú, do Centro de Apoio aos Sem-Casa da
Arquidiocese de Belo Horizonte, da Paróquia de N. Sra.
Aparecida do Bairro Camargos e da Comissão de Direitos
Humanos de Contagem, solicitando uma audiência pública cesta
Comissão com a finalidade de se debaterem os problemas
ocorridos na Vila Itaú. em decorrência da construção das
obras de canalização do córrego para a manutenção das
enchentes realizadas pela Múltipla Engenharia Ltda.; 'fax
da Associação Pró-Cultura de Ipatinga - APROC -. comunicando
que, no dia 16/11/96, a Câmara de Bacias Hidrográficas
aprovou a proposta de obrigatoriedade do gradeamento de
todas as aberturas de bocas-de-lobo em Minas Gerais; "fax"
co Departamento ce Recursos Hidricos do Estado, assinaco
peo Sr. Sebastião Virgilio de Almeida Figueiredo.
justificando sua ausência a esta reunião; e oficio do
Deputado Paulo Piau, dando conhecimento a esta Comissão de
correspondência recebida da PALBER (Organização Pacifica e
Ecológica) de Ponte Nova, manifestando sua preocupação com o
acelerado estágio de degradação das matas no Estado, em
particular, no vale do Piranga. Encer r ada a la Parte ca
reunião, passa-se à la Fase da Ordem co Dia, com a discussão
e a votação ce proposição ca Comissão. O Deputado Ivo José
transfere a Presidência ao Deputado Ronaldo Vasconcel los e
apresenta requerimento em que solicita audiência pública
desta Comissão, juntamente com a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, para se ouvirem os envolvidos e os
interessados nas obras cio PROSAM que estão sendo realizadas
na Vila Itaú. no Municipio de Contagem. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. O Deputado Ronaldo Vasconcel los
retorna a Presidência ao Deputado ivo José. Em seguida, o
Presidente convida a tomar assento á mesa os Srs. Joaquim
Martins Filho, assessor jurídico da FEAM, representante do
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento



572

Sustentável; José Carlos Carvalho; José Cláudio Junqueira
Ribeiro, Diretor de Controle Amtiiental da FEAM. Registra-se
a presença dos demais convidados: Sra. Ana Lúcia Baia Lopes,
técnica do Comitê de Normas Técnicas e Administrativas da
FEAM; e Srs. Ricardo Carneiro, assessor jurídico Co citado
Comitê: Josué Seroa, coordenador técnico da EMATER; André
Luiz Tenuta. Diretor-Administrativo tia Associação Pró-
Cultura de Ipatinga; Cláudio Moreira da Silva e Orlando
Vignoli Filho. resoectivamente. Vice-Presidente e Diretor da
ABES, e o Prof. David Márcio Rodrigues. Diretor de Proteção
da Biodiversidade do IEF. O Presidente, na qualidade de
autor tio requerimento que deu origem a esses convites, faz
suas colocações iniciais sobre o tema e, a seguir, passa a
palavra ao Sr. André Luiz Tenuta, que discorre sobre a
proposta de criação de uma lei que obrigue os municípios
mineiros a gradear as bocas-de-lobo, na tentativa de se
impedir que o lixo atinja os cursos de água. Após a
exposição, que é enriquecida com fotos e transparências, a
Presidência abre a fase de debates, da qual participam todos
os convidados e Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o Presidente faz
suas considerações finais, ressaltando a importância do tema
debatido e propondo sejam analisados, junto com a assessoria
técnica da Casa, os aspectos legais do assunto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros cia
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Ivo José. Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Antônio

Roberto.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia treze de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Hely Tarquinio, Antônio Roberto e José
Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado JOãO Leite, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto
que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece que a finalidade da reunião é apreciar
a matéria da pauta. Encerrada a 1 Parte dos trabalhos, o
Presidente passa á 1 Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições tia Comissão. A seguir, a
Presidência procede à leitura de requerimento da Deputada
Maria José Haueisen, em que solicita sejam convidados os
Srs. José Carlos Nunes Marreco. Presidente do Consórcio cie
Acionistas da Ferrovia Centro'Atlántica, e Pedro António da
Gama Catarino. integrante da Comissão de Defesa da Linha
Mineira da Rede Ferroviária Federal. para participarem da
reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor, de
Administração Pública e de Direitos e Garantias Fundamentais
a ser realizada no próximo aia 27. com a finalidade de se
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debater a desativação de trechos ferroviários no Estado, bem
como a conseqüência desse ato para a população. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado João Leite
passa a Presidência ao Deputado José Braga e apresenta
requerimento em que solicita sejam encaminhados oficios ás
pessoas relacionadas em lista anexa, pedindo que sejam
tomadas providências visando à apuração e à punição dos
responsáveis pelo assassinato do Sr. Francisco Gilson
Nogueira de Carvalho, advogado do Centro de Direitos Humanos
e Memória Popular de Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O
Deputado João Leite apresenta requerimento em que solicita
seja formulada moção de solidariedade à oiretoria dO Centro
de Direitos Humanos e Memória Popular de Natal pelo
assassinato oo Sr. Francisco Gilson Nogueira de Carvalho,
membro dessa entidade. Submetido a votação. , é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado João
Leite agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina q ue se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de novembro de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - Hely Tarqúínio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 957/96

Comissão de ACr.istração Piblica
Rei atôr 'o

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em tela visa dar a denominação de Rodovia Coronel Azarias
José Lemos á rodovia que liga os Mun

i
cípios de Passos e

Fortaleza de Minas.
Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem agora a matéria a esta
Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104. 1. "b". do Regimento Interno.

Fundamentação
O Coronel Azarias José Lemos deixou grandes marcas na
história de Passos, não medindo esforços em prol do
desenvolvimento da região. Intransigente na defesa da
instrução pública, empenhou-se a fundo pela instalação, lã,
de escola normal e ginásio. Homem de posses, cedeu
empréstimo à Prefeitura para a construção de rodovias. Já
como lider politico e Vereador, participou ativamente de
todas as Questões de relevância para o referido municipio.
Sempre discreto, aparecia pela força do trabalrio que
realizava.
Nada mais justo, 

p
ortanto. que se denominar o referido

próprio público com o nome dessa personalidade que concorreu
para o progresso de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
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ng 957/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.008/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro António. 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 Município de Belo
Horizonte.
Após a sua publicação, 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 no lg turno, conforme dispõe o art. 104. 1, a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão objetiva difundir, supra-
partidariamente e sem corporativismo, o direito dos cidadãos
em questões atinentes às relações de compra e venda e ao
Código de Defesa do Consumidor.
Atua preferencialmente junto aos órgãos públicos, visando á
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos
consumidores, contribuintes e usuários de bens coletivos,
com vistas a que sejam atendidos com eficiência e respeito.

 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento desta
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.008/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de novemDro ae 1996.
Antônio Andrade. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.015/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José. o Projeto de Lei ng
1.015/96 visa a declarar de utilidade pública o Núcleo
Espirita Luz e Esperança - NELE -. com sede no Município de
Ipat inga.
Após sua publicação em 12/11/96. vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103. V. a', ao Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em apreço é dotada de personalidade juridica,
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que
exercem na entidade.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei nQ 3.375, de 12/5/65. alterada pela Lei nQ 12.240.
de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.
Faz-se necessária a apresentação de emenda ao Drojeto.
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entretanto, para acrescentar sigla ao nome da entidade.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.015/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Espirita Luz e Esperança - NELE -. com sede no Município de
Ipat inga..
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Hely Tarqijinio.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 332/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Sociedade Lar Espirita Maria Carlota - SDLAREMAC -, com sede
no Município de Araguari.
A proposição foi aprovada no lQ turno com a Emenda nQ 1.
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g 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.

F undament ação
A SOLAREMAC presta relevantes serviços á comunidade carente
de Araguari nas áreas educacional, esportiva, de assistência
espiritual e de proteção á saúde.
E oportuno esclarecer que a emenda aprovada visa tão-
somente a aprimorar a redação do art. 1Q sem, no entanto,
alterar a sua substância.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 332/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Jorge Hannas, relatc'

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 332/95

Declara de UtiliCa' ub11ca a Sociedade Lar Esciita Maria
Carlota - SDLAREMAC -. com sede no Municipio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Lar Espirita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede no
Município de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 842/96

Comissão de Educação. Cultura. Deso'-o e Turismo e Lazer
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Orion Esporte Clube, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A proposição foi aprovada no lQ turno na forma proposta e,
nesta fase de tramitação, compete a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
De acordo com o estatuto do Orion Esporte Clube, este foi
constituído na forma de sociedade civil, sem fins
lucrativos, cujas atividades objetivam o desenvolvimento da
educação fisica em todas as suas modalidades, bem assim a
promoção de reuniões de caráter esportivo. cívico, social e
educativo.
Em razão dos relevantes serviços prestados pela entidade,
reconrecemos, novamente, a sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela a provação do Projeto de Lei n
842/96 no 2Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 925/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, ao Deputado João Leite, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação das Empresas do
Distrito Industrial Sócio-Integrado do JatoDá. com  sede no

Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, por conseguinte, apresentamos a redação do

vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconriecernos a pertinência de se declarar de
utilidade pública a referida Associação, que promove a
elevação do espirito comunitário entre os seus associados e
funcionários com atividades sociais, culturais e
recreativas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 925/96 no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno.

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Carlos Murta, reator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 925/96

Declara de utilidade pública a Associação das Empresas do
Distrito Industrial Sócio-Integrado ao Jatobá. com  sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do
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Jatobá. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as cisposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 932/96

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

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto
de lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Fundação Abraham Kasiriski, com sede no Município de Lavras.
Aprovado o projeto no 1Q turno na forma pr000sta, cabe a

esta Comissão delioerar conciusivamente sobre a matéria no
20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade
pública a Fundação Abraham Kasinski, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos filantrópicos, técnico-
científicos, culturais, esportivos e de proteção ambiental,
desenvolvidos, desde a sua fundação, em prol dos moradores
de Lavras.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 932/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 937/96

Comissão de Agropecuária e c tica Rural
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem
Grande, com sede no Município de Presidente Olegário.
Aprovada a proposição no lQ turno, ria forma proposta, cabe

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria rio 2Q turno, conforme dispõe o art. 104, 1. "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos para o fomento e a
racionalização das atividades agropecuárias e para melhorar
as condições oe vida de seus associados.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela a p rovação do Projeto de

Lei ng 93796 no 2Q turno, como aoresentaco.
Sala das Comissões. 26 de novemoro de 1996.
Olinto Godinrio. relator,

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 946/96

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei nQ 946/96 visa a declarar de utilidade pública o
Conselho Central de Piui da Sociedade de São Vicente de
Paulo. com sede no Município de Piui.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão desenvolve atividades de grande
alcance comunitário, tendo como principal objetivo a prática
cia caridade cristã por meio da assistência social
Para atender a seus objetivos, fornece alimentação,
vestuário e medicamentos, bem como amparo espiritual ás
famílias carentes.
Assim como fizemos no ig turno, afirmamos que a instituição
faz jus à declaração de utilidade pública, em virtude do
meritório trabalho que vem realizando.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto cie
Lei ng 946/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 963/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Kemil Kumalra, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo. localizado no Município cie Aguas Formosas.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda ng 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo
e é parte deste parecer.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinéncia em se declarar de
utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, tendo em
vista seus objetivos filantrópicos, pois presta serviços
gratuitos na área médico-hospitalar a doentes destituidos de
recursos financeiros.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 963/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões. 26 de novembro oe 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 963/96

Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, localizado no Município de Aguas Formosas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado ce uticaae pública o Hospital
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 209a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1996

 Presidnca cios Deputados cs:nro arus e
Wanaerey Ava

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Ofcios. telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nQ 20/96 - POIetOS ae Lei flQS 1.035 a 1.038/96
- Requerimentos ngs 1.844 a 855/96 - Requerimentos dos
Deputados José Maria Barros e Gilmar Machado e da Comissão
de Agropecuária - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Fiscalização Financeira e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Simão Pedro Toleco. Paulo Schettino. Maria Olivia
e Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Maria José Haueisen, Bilac Pinto, Diris Pinheiro, Jorge
Eduardo de Oliveira. Gilmar Machado, Elbe Brandão e Miguel
Martini - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimentos da Comissão de
Agropecuária, dos Deputados José Maria Barros e Gilmar
Machado (2); aprovação - Requerimentos flQS 1.208. 1.231 e
1.399/96 - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no 337/95;
requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais; aprovação do requerimento - Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 345/95; aprovação - Discussão,
em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 412/95; aprovação na forma
do Substitutivo flQ 1 - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 630/95; aprovação com a Emenda ng 1 - Discussão, em
l Q turno, do Projeto de Lei ng 919/96: apresentação do
Substitutivo nQ 1: encerramento da discussão: encaminhamento
do projeto e do substitutivo à Comissão de Administração
Pública - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avia - Sebastião Navarrc
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro - Diizon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Targuinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José



58 1 W^
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira
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 - Sebastão Costa - Seóastião Helvécio - Simão
Pedro Toledc - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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 ã leitura
das atas das três reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2- Secretária, procede á
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovacas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêunolo Aloise, 1ç-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, informando a
impossibilidade de seu comparecimento à audiência pública de
21/11/96.
Do Sr. João Fassarella, Deputado Federal, agradecendo
convite para participar do Ciclo de Debates O Sistema
Federal de Ensino Superior e o Desenvolvimento de Minas
Gerais.
Da Sra. Ca r melina dos Santos Rosa, Secretária Substituta da

Secretaria CIOS Direitos da Cidadania do Ministério da
Justiça, informando sobre o Convênio ng 34/96. firmado entre
esse órgão, por intermédio da Secretaria aos Direitos da
Cidadania, e a Secretaria de Justiça do Estado, para
atendimento de adolescentes infratores. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art, 74 cia
Constituição Estadual, c/c o art. 101. inciso XV, do
Regimento interno.
Do Sr. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda,
solicitando empenho da Casa na divulgação do lg Encontro
Mineiro de Adm i nistração de Finanças Públicas - EMAFIP -, a
realizar-se de 2 a 6/12/96.
Do Sr. Patrus Ananias de Sousa. Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, encaminhando o documento Propostas de Emendas do
Município de Belo Horizonte para o Orçamento do Estado de
Minas Gerais ae 1997. i- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG,
comunicando, em atenção a requerimento do De putado Wanderley
Ávila (instalação de telefone público rural no Bairro da
Conquista, em Soledade de Minas), a impossibilidade de
atender seu pedido no momento.
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Do Sr. Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, Diretor-
Geral do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de
Minas - DRH-MG, encaminhando proposta do Estado para o
Programa Desenvolvimento de Recursos Hidricos para o Semi-
Árido Brasileiro - Proágua.
Do Sr. Alexandre Wagner da Silva. Presidente do Sindicato

dos Proprietários de Jornais. Revistas e Similares do Estado
de Minas Gerais - SINDIJORI-MG -, encaminhando cópia de
oficio enviado ao Presidente da República em que relata a
situação da imprensa do interior e pede seu apoio à luta na
defesa dos interesses desse setor. (- A Comissão de
Educação.
Do Sr. Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçã, Chefe do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de Viçosa, agradecendo convite para o Ciclo de
Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.
Da Sra. Iraneide Teixeira de Souza Contim, funcionária de
escola estadual de São Sebastião da Barra, apresentando
reivindicações relacionadas às carreiras de Auxiliar da
Educação e Secretário Escolar. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Elmer Guilherme Ferreira, Presidente da Federação
Mineira de Futebol, encaminhando sugestão de mudança no
projeto de lei do Deputado Alencar da Silveira Júnior que
trata do acesso a eventos esportivos em estádios de
propriedade do Estado, conforme solicitação contida em
oficio da Comissão de Educação. (- A Comissão de Educação.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, e Homero

Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios e representante
institucional da CEF em Minas Gerais, agradecendo o convite
para o debate sobre o sistema federal de ensino e o
desenvolvimento do Estado.
Do Sr. Lael Varella. Deputado Federal, agradecendo o

convite para a reunião especial em comemoração dos 30 anos
da RURALMINAS.
Do Sr. Diniz Cavalcanti, Deputado á Assembléia Legislativa

de Pernambuco, justificando sua ausência a reunião da CIPE -
São Francisco. (- A CIPE - São Francisco.)

CARTÕES
Do Sr. Silvio Mitre, Secretário da Habitação, agradecendo o

convite para o Ciclo de Debates Organização e Funcionamento
dos Novos Municípios.
Dos Srs. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do

Governador do Estado; e Sebastião Antônio dos Reis e Silva,
Diretor Regional do SENAC, agradecendo o convite para o
Ciclo de Debates O Sistema Federal de Ensino Superior e o
Desenvolvimento de Minas Gerais.
Da Superintendente de Bibliotecas Públicas, agradecendo o
convite para a reunião especial comemorativa dos 30 anos da
RURALMI NAS.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno



583 
fN

Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 20/96

Cria a Ouvidoria do Povo de Minas Gerais e dá outras
providências.
A Assembléia Legislai do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica criada a Ouvidoria do Povo ce Minas Gerais,

órgão público autónomo, vinculado ao Poder Legislativo,
destinado a auxiliar a fiscalização da e xecução dos serviços
públicos estaduais.
Art. 2g - Compete ã Ouvidoria co Povo:

- auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da
atividade da administração pública estadual, especialmente
no controle de sua sujeição aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, cia moralidade, da publicidade e da
razoabi 1 idade;
II - defender os interesses co cidadão em face do poder

público, tomando providências para o pleno reconhecimento, a
garantia e a manutenção de seus direitos, em suas relações
com a administração pública estadual;
III - fiscalizar, na prestação dos serviços públicos

estaduais, a efetividade dos requisitos de eficiência.
segurança, continuidade e modicidade;
IV - apurar, mediante representação ou de oficio, atos,
fatos ou omissões de õrgãos, entidades ou agentes da
administração pública estadual, direta ou indireta, os quais
impliquem exercício ilegal. ilegitimo, imoral ou gravemente
inconveniente cie suas funções:
V - receber reclamação contra serviço público que não
esteja sendo prestado satisfatoriamente, apurando sua
veracidade e recomendando medidas para restabelecimento do
nível de qualidade;
VI - zelar pelo respeito aos direitos do usuário dos
serviços públicos, inclusive divulgando informações;
vii - representar aos órgãos competentes visando à

z instauração de processo de responsabilidade pelos atos,
pelos fatos ou pelas omissões apurados, nos termos do inciso
1 deste artigo;
VIII -promover a permanente avaliação da qualidade dos
serviços de natureza pública, nos termos do art. 175.
parágrafo único. IV, da Constituição da República e nos
termos do Código Estadua de Qualidade dos Serviços
Públicos:
IX - recomenda r à Assembléia Legislativa a abertura de

comissão parlamentar de inquérito para apuração ce fato
determinado;
X - sugerir a qualquer dos Poderes do Estaco anteprojeto de
lei no interesse do aprimoramento da organização e das
atividades da administração pública estadual;
XI - divulgar os meios de intervenção do cidadão na
administração pública estadual, especialmente o exercício do
controle direto de seus atos:
XII - colocar á disosição, mediante relatórios e
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avaliações divulgados obrigatoriamente pelos órgãos oficiais
de comunicação e, facultativamente pelos demais veículos da
imprensa, informações relativas a seus trabalhos.

lo As representações ou as reclamações a que se referem
os incisos IV e V deste artigo serão efetuadas por escrito
ou oralmente, Situação em que será reduzida a termo, sendo,
em qualquer dos casos, assinada pelo responsável pela
manifestação.

- Sobre qualquer reclamação ou representação será
emitido parecer conclusivo no prazo máximo de 60 (sessenta
dias) contados de seu recebimento.

3g - Os pareceres de que trata o parágrafo anterior serão
públicos e terão encaminhadas uma cópia ao manifestante e
outra à Mesa da Assembléia Legislativa.
Art. 3g - No exercício de suas atribuições, a Ouvidoria do
Povo terá acesso a quaisquer documentos, dados, informações,
certidões ou arquivos pertencentes à administração pública
estadual.
Parágrafo único - Obrigam-se as autoridades de órgãos e

entidades das administrações públicas direta e indireta, sob
pena de responsabilidade, a colaborar com a Ouvidoria do
Povo, atendendo a qualquer das demandas relacionadas no
"caput" deste artigo no prazo máximo de 15 dias,
prorrogáveis por igual período justificadamente.
Art. 4g - A Ouvidoria do Povo é dirigida pelo Ouvidor-
Geral, com a colaboração do Ouvidor Adjunto.
Art. 5Q - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor Adjunto serão
escolhidos pela Assembléia Legislativa dentre cidadãos
detentores de notório saber e experiência junto ao serviço
público, maiores de 21 (vinte e um) anos, dispostos em chapa
completa e indicados em lista triplice elaborada por
entidades de representação da sociedade civil reunidas em
assembléia.
Art. 6g - Resolução da Assembléia Legislativa disciplinará

o processo de elaboração da lista a que se refere o artigo
anterior.
Parágrafo único - E assegurada a participação, na

elaboração da lista de que trata o artigo anterior, de toda
entidade que manifeste seu desejo de fazê-lo e que possua:
1 - mais de 2 (dois) anos de efetivo funcionamento;
II - prova de personalidade jurídica;
III - comprovação de relevantes serviços prestados á

sociedade.
Art. 7g - O Ouvidor-Geral terá mandato de 4 (quatro) anos,
não renovável.
Art. 8g - E vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor Adjunto o
exercício de cargo, função ou emprego público enquanto durar
seu mandato.
Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor-Geral ou do

Ouvidor Adjunto recaia sobre servidor público estável, será
automática sua licença, sendo-lhe facultada a opção pela
remuneração do cargo ou da função de origem.
Art. 9g - E ainda vedado ao Ouvidor-Geral e ao Ouvidor

Adjunto:
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- a ocupação dos cargos de Secretário de Estado,
Secretário Adjunto, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado ou diretor de órgãos ou entidades da administração
direta ou indireta, pelo período de 2 (dois) anos a pós o
final do mandato para o qual foi eleito, ainda que dele se
tenha afastado antes do seu final
II - o exercício de atividade politico-pa r"tidãria enquanto

durar seu mandato:
III - qualquer exercido Drofissional, de natureza pública

ou privada, exceto 1 (um) cargo de professor.
Art. lO - A remuneração do Ouvidor-Geral e do Ouvidor
Adjunto corresponderão, respectivamente, á de Secretário de
Estado e à de Secretário Adjunto.
Art. 11 - O Ouvidor-Geral somente será destituído pelo
Plenário da Assembléia Legislativa, mediante a aprovação de
3/5 (três quintos) dos Deputados, a reouerimento de pelo
menos 1/3 (um terço) deles, ou de 2/3 (dois terços) das
entidades que tenham participado da escolha de que trata o
art. 5g.
Art. 12 - Substituirá o Ouvidor-Geral, no caso de
impedimento, e suceaer-lhe-á, no caso de vacância, o Ouvidor
Adjunto.

1 Q - Em caso de impedimento do Ouvidor-Geral e do Ouvidor
Adjunto ou vacância dos respectivos cargos, no último ano da
legislatura, o Presidente da Assembléia, ouvido o Plenário,
designará substituto no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a abertura da última vaga.

2g - Ocorrendo a vacância nos 3 (três) primeiros anos da
legislatura, a escolha para ambos os cargos será feita no
prazo de até 90 (noventa) dias e atenderá, no que couber, ao
disposto nesta lei complementar.

3o - Em qualquer dos casos, os substitutos deverão
completar o mandato de seus predecessores.
Art. 13 - O Ouvidor-Geral apresentará, ao final de cada
semestre de seu mandato, relatório das atividades, indicando
as recomendações encaminhadas, os órgãos investigados e o
resultado das investigações.
Parágrafo único - o relatório de que trata este artigo será
publicado no órgão oficial de imprensa do Estado.
Art. 14 - Será Consignada â Ouvidoria co Povo dotação

orçamentária própria em rubrica especifica.
Art. 15 - Resolução da Assembléia Legislativa disporá sopre

o quadro funcional da Ouviooria do Povo e sobre o apoio da
Secretaria da Assembléia a suas atividades, no prazo oe 90
(noventa) dias contados ca publicação desta lei
complementar.
Art. 16 - A Ouvidoria do Povo elaborará regulamento para a

disciplina de suas atividades.
Art. 17 - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro ce 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Quando. em 1713, o Rei Carlos XII nomeou um
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cidadão de sua confiança para vigiar os funcionários do
governo na execução das ordens e leis por ele baixadas, mal
sabia que, no ineditismo de seu Supremo Representante,
estava a raiz de um dos mais eficazes instrumentos de
avaliação de desempenho e correção, seja na oroem pública,
seja na esfera privada. Ao "Hogsta Ombudsmanen" seguiu-se o
"Justitieombudsmanen", a partir de 1776, nomeado pelo
parlamento. Finalmente, previsto na Constituição de 1809,
criou-se o "Ombudsman, assim definido no art. 96:
"O Parlamento designará pelo menos dois cidadãos de

reconhecida competência legal e marcante integridade para
supervisionar, na condição de "Ombudsman" do Parlamento, de
acordo com as diretrizes por ele estabelecidas, a
observância das leis e dos regulamentos por todos os
funcionários e empregados e instaurar processos, perante os
tribunais próprios, contra os que, no exercício de suas
funções públicas, praticarem ato ilicito mediante
parcialidade ou favoritismo, ou ae outra forma, ou se
omitirem no cumprimento do dever. O "Ombudsman" estará
sujeito, sob todos os aspectos, às mesmas responsabilidades
estabelecidas para os promotores públicos pelas leis Civil e
penal e pelas regras de processo judicial atinentes a
promotores. O Parlamento designará o número necessário de
substitutos do 'Ombudsman", que deverão ter as mesmas
qualificações dele.
Assim é que, partindo da Escandinávia, a figura do
"Ombudsman" correu mundo, instalando-se nos diferentes
sistemas de governo, em países tais como a Finlândia. a
Dinamarca, a Nova Zelândia, a Grã-Bretanha, a Austrália.
Israel, a Tanzânia. a India. a França. Portugal, a Espanha,
a Colômbia. a Argentina, a Costa Rica e o Canadá. entre
outros.
Ciente dos Deneficios 00 mencionado instituto, o
Constituinte mineiro, mui acertadamente, previu sua adoção
na forma do Ouvidor do Povo, assim descrito no art. 268:
'Lei complementar disporá sobre a Ouviaoria do Povo. órgão

auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização dos serviços
públicos estaduais.
Trata-se, afinal, de medida destinada a dotar o Estado de
um meio democráicO e eficiente de defesa dos direitos do
cidadão e permanente ajuste de seu próprio desempenho. Fato
é que várias iniciativas semelhantes já se espalham pelo
Brasil, com evidente êxito, sendo inexplicável que Minas
Gerais, até a presente data, não tenha corponificado sua
Ouvidoria do Povo.
Verdade é que em duas ocasiões, nas legislaturas que
precederam a presente, foram apresentados projetos
semelhantes a este, respectivamente pelos Deputados Vicente
Cal icchio (Projeto de Lei Complementar ng 2/90) e Bonifácio
Mourão (Projeto de Lei Complementar ng 8/91), a quem
prestamos tributo na formulação aesta proposição.
Em ambas as ocasiões, os mencionados projetos não
prosperaram em decorrência da visão estrábica de
determinados De putados, que se opuseram violentamente á
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proposta, alegando que a Ouvidoria lhes tomaria diversas
atribuições. Deixando á margem a discussão acerca do papel
do parlamentar no concerto da tripartição de Poderes, cremos
que, desta feita, poderemos ter sucesso com este projeto.
quando nada pelo amadurecimento e pelo preparo de boa parte
aos Deputados que compõem esta Assembléia.
Vale salientar, aliás, que o Poder Legislativo seria o
grande beneficiado com a criação da Ouvicoria ao Povo, visto
que poderia se dedicar mais às grandes questões que envolvem
o Estado, propondo leis e fiscalizando o Executivo. Essa é,
aliás, a opinião de .iosapnat Marinho, q ue preleciona:

"A	ampliação crescente das funções politicas e
administrativas do Estado. reforçadas pelo regime de
planificação, aumenta a possibilidade ao acuso ce poder e,
portanto, de conflito com os cidadãos e administrados. Esse
fenômeno também desperta interesses dos particulares.
Elaboram-se leis de responsabilidade pelos atos dos agentes
do poder público e, diante dos reflexos do desenvolvimento
cientifico e tecnológico, já se criam normas protetoras da
intimidade. Estudiosos e legisladores buscam dilatar e
robustecer formas de fiscalização das atividades do Estado.
E notório o propósito de realçar a instituição do
"Ombudsman", de origem sueca, mesmo lhe imprimindo novas
caracteristicas. para estendê-la a outros povos, como órgão
ce refreamento ao arbitrio". ('Dos Direitos Humanos e Suas
Garantias", 'in" "As Tendências Atuais do Direito Público',
Rio de Janeiro. Forense, pp. 174 - 175.)
Ressalte-se que a implantação da Ouvicoria do Povo, além de
cumprir alta função pedagógica de conscientização do povo
acerca de seus direitos em relação à administração pública.
estará, consoante sua subordinação à Assembléia Legislativa,
somando esforços para o aperfeiçoamento da máquina estatal.
Essa colaboração da Ouvidoria do Povo com o parlamento é
bem exemplificada por Almeida Melo, quando, discorrendo
sobre o Legislativo e seus instrumentos de controle, faz
longa menção ao sistema do "Dmbudsman" na Suécia, explicando
seus mecanismos de funcionamento, que transcorrem no mesmo
passo em aue trabalra o Legislativo. (Almeida Melo, J. A. de
- "A	Restauração e o Controle Politico do Poder
Legislativo, Belo Horizonte. GRASLEMG. 1987. pp . 163 -
199.) Realmente, somente bons frutos poderão ser colhidos de
uma instituição que, tendo comprovado êxito noutros
contextos, cuidará de trabalhar sobre lacuna evidente em
nosso sistema politico-administrativo, auxiliando na
fiscalização ao Executivo por meio de uma estrutura enxuta e
ágil. Mais que isso, a Ouvidoria do Povo trabalhará sobre
resultados, uma vez que sua atuação será de todo
transparente, por lhe ser conferida a condição peculiar de
ficar na posição do cidadão, podendo, ainda, enxergar a
administração pública na sua perspectiva interna.
Como conclui Celso Barroso Leite, em seu conhecido trabalho
a respeito do tema, "parece fora de dúvida as vantagens do
corregedor administrativo ("Omúudsman")". ("In' "Ombudsman:
Corregedor Administrativo - A Instituição Escandinava Que o
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Mundo Vem Adotando. Rio de Janeiro. Zahar. 1975, p. 67.)
Certo é que, hoje como outrora, a fiscalização da
administração pública é exercida de forma extremamente
precária. Urge, portanto, que soluções sejam buscadas,
principalmente neste período histórico em que tanto têm
proliferado os debates a respeito do papel do Estado.
Contamos, pois, com o pleno apoio desta Casa ao projeto de
lei complementar ora apresentado, na certeza de que visamos
aos mais altos ideais do bem comum.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 200. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.035/96
(Ex-Projeto de Lei no 2.235/94)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis ao Município de
Ai uruoca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Aiuruoca os seguintes imóveis:
- um terreno situado na Rua Dr. António Guimarães, ng 62,

naquele município, distante 53,50m (cinqüenta e três metros
e cinqüenta centímetros) da esquina com a Praça Monsenhor
Nagel, com área de 800.00m2 (oitocentos metros quadrados) e
confrontante, pela frente, numa extensão de 13,50m (treze
metros e cinqüenta centímetros), com a mencionada via
pública; pelos fundos, numa extensão de 13.50rn (treze metros
e cinqüenta centímetros), com imóvel de propriedade de Maria
de Lourdes da Silva Correa; pelo lado direito, numa extensão
de 59,26m (cinqüenta e nove metros e vinte e seis
centímetros), com terreno de propriedade do Clube Lítero
Recreativo Aiuruocano; e, pelo lado esquerdo, numa extensão
de 59.26m (cinqüenta e nove metros e vinte e seis
centímetros), com imóvel de propriedade de Maria de Lourdes
da Silva Correa, conforme registro nQ 3.385, datado de
5/11/81, constante na fl. 74 do livro 59 do Cartório do 2g
Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca:
II - um terreno urbano situado na Rua Franklin de Massena,
s/nQ. no Município de Aiuruoca, com área de 410.82m2
(quatrocentos e dez vírgula oitenta e dois metros quadrados)
e a seguinte descrição: inicia-se no ponto 2, situado na
interseção do alinhamento da Rua Franklin de Massena com o
alinhamento da travessa sem nome, de onde segue,
confrontante com essa travessa, na direção 45o37'27" NE, ao
longo da distância de 13,43m (treze metros e quarenta e três
centimetros), até atingir o ponto 3; daí, confrontante com
imóvel de propriedade de José Ari da Silva e tomando a
direção 52o38'28" SE, ao longo da distância de 26,58m (vinte
e seis metros e cinqüenta e oito centímetros), alcança o
ponto A; dai, confrontante com imóvel de propriedade de
Paulo Ematnê e seguindo a direção 18041'49' SO, ao longo da
distância de 16.18m (dezesseis metros e dezoito
centimetros), alcança o ponto 7: dai, confrontante com a Rua
Franklin de Massena e seguindo a direção 43o27'55 NO, ao
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longo da distância de 11,14m (onze metros e quatorze
centimetros), atinge o ponto 5; dai, com o mesmo
confrontante e seguindo a direção 5lo5939" NO. ao longo da
distância de 22,69m (vinte e dois metros e sessenta e nove
centimetros), atinge o ponto 2, inicio da descrição; tudo
conforme registro rg 7.231, datado de 6/11/89, constante no
Livro 2 do Cartório do 2g Oficio do Registro de Imóveis cia

Comarca de Aiuruoca.
lg - O imóvel descrito no inciso 1 deste artigo destina-

se à instalação e ao funcionamento cia Feira do Produtor
Rural do município.

- O imóvel descrito no inciso II deste artigo destina-
se à instalação e ao funcionamento da Casa de Cultura do
município.
Art. 2g - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se. no prazo de 3 (três) anos contados
da data da publicação desta lei, não lhes for dada a
destinação prevista nos lg e 2g do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1996.
Maria Olivia
Justificação: Trata a proposição de promover a
implementação de dois projetos de fundamental importância
para o município, quais sejam a Feira do Produtor Rural e a
Casa de Cultura.
O primeiro dos empreendimentos citados configura a
consagração do trabalho do produtor rural de Aiuruoca, o
qual poderá dispor de um es paço fisiCo adequadamente
estruturado para a exposição e a maior divulgação dos
produtos cia região. A publicidade assim conseguida
acarretará, com certeza, um crescimento na demanda dos
produtos rurais do municipio, com reflexos indubitavelmente
positivos no desenvolvimento económico e social da
localidade.
O segundo empreendimento que se pretende seja implementado
no município consiste na instalação e no funcionamento da
Casa de Cultura, numa iniciativa que congrega ideais
socioeducacionais e culturais.
Como vemos, imprescindivel se revela a aprovação do projeto
de lei em tela, para que possa ter prosseguimento a
concretização dos meritórios projetos idealizacos pela
municipalidade de Aiuruoca em beneficio da comuniaaae local.
Estas as razões que justificam o projeto de lei em teia e

que nos levam a solicitar o apoio dos nobres pares a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.036/96
Declara de utilidade pública o Gruo de Teatro Os
Diletantes, situado na R. Rio de Janeiro, .010/703, Centro.
no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Teatro Os Diletantes, situado na R. Rio de Janeiro,
1.010/703. Centro, 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.
Saia das Reuniões, de novembro de 1996.
Paulo Schettino
Justificação: O Grupo de Teatro Os Diletantes tem por

objetivo estudar a arte dramática e apresentar espetáculos
teatrais.
Ë desnecessário dizer o quanto as atividades do Grupo são
importantes para a população, por propiciarem momentos de
descontração e lazer e por serem de caráter filantrópico.
- Publicado, vai o projeto ás 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 1.037/96
Declara de utilidade pública o Colégio Diocesano Dom

Silvério, localizado no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Diocesano Dom Silvério, localizado no Município de Sete
Lagoas.
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.
Marcelo Cecé
Justificação: O Colégio Diocesano Dom Silvério é
responsável por dar a membros da comunidade em que atua
formação académica eficiente e formação humana adeq uada, com
ênfase em princípios morais e cristãos. Além disso, abriga
em suas dependências jovens das diversas classes sociais,
não apenas de Sete Lagoas, mas de diversas cidades.
Pelos motivos expostos, encaminhamos este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 1.038196
Declara de utilidade pública a Associação Papa João XXIII

no Brasil. com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Papa João XXIII no Brasil, com sece no Município de Coronel
Fabr iciano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, lQ de setembro de 1996.
Geraldo Nascimento
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Justificação: A Associação Papa João XXIII no Brasil mantêm
em atividade a Fazenda Bom Samaritano, localizada no
Município de Coronel Fabriciano. na qual é feito trabalho de
recuperação de menores. O atendimento é com base no art. 93
da Lei ng 8.069. de 1990. A entidade recebe periodicamente a
visita de socióloga que acompanha os adolescentes
encaminhados pelo Juiz de Direito da comarca.
A Associação funciona desde 1992 e está sempre de portas
abertas para receber os irmãos marginalizados. Evidenciando-
se suas finalidades assistenciais, 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
deliberação, nos termos do art. 195. C.iC O art. 104. inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.844/96. do Deputado Wander'ley Ávila. solicitando se

consigne nos anais ca Casa voto ce congratulações com a Loja
Maçônica Acácia do Rio Verde ng 171, localizada no Município
de Jaiba, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.845/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luta. Justiça e Integridade np 172. localizada no
Município de Cambuquira. por seus 13 aros de existência.
Ng 1.846/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica XV de Novembro np 166, localizada nesta Capital,
por seus 13 anos de existência.
Ng 1.847/96, do Deputado Wariderley Avila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternicade Mineira, localizada no Município de
Rio Pomba, por seus 123 anos de existência.
NQ 1.848/96. do De putado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Luz do Universo rip 139. localizada nesta Capital,
por seus 14 anos de existência.
NQ 1.849/96. do De putado Wariaerley Ávila. solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Lauro Sodré ng 50, localizada no Municí

p
io de

Governador Valadares, por seus 30 anos de existência.
NQ 1.850/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fidelidade e União, localizada no Município de
Capelinha, por seus 15 anos de existência.
Ng 1.851/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus e Caridade, localizada no Município de Ouro
Fino, por seus 99 anos de existência.
Ng 1.852/96, do Deputado Wanderley Avia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mestre Rangel ng 61. localizada no Município de
Divinõpolis, por seus 26 anos de existência. (- Distribuídos
â Comissão de Educação.
NQ 1.853/96, do Deputado Antônio Júic. so'ctando se



592

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Cairo Luiz Cordeiro Gibran pelo recebimento do titulo de
Cidadão Honorário de Ponte Nova. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 1.854/96, do Deputado Marco Régis, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede
Globo oe Televisão e com os Srs. Benedito Ruy Barbosa e
Carlos Vereza pelo tratamento sério e digno dispensado aos
temas da reforma agrária e do parlamento brasileiro na
novela Rei do Gado". (- A Comissão de Educação.)
Nq 1.855/96. do Deputado Simão Pedro Toledo. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com os
empreendedores do Diamond Mall pela inauguração desse
"shopping center". (.- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados José Maria Barros e Gilmar Machado e da Comissão
de Agropecuária. 

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Simão Pedro Toleco, Paulo Schettino, Maria Olivia
e Marco Régis.

Oradores Inscritos
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, o Brasil inteiro
é agitado por dois assuntos relevantes e polêmicos: a
reeleição do Presidente e dos demais Chefes do Poder
Executivo e a privatização da Vale do Rio Doce. Este último
tem Sido motivo de reuniões, debates e discussões em todo o
Pais. Gostariamos que se tornasse assunto para todos nesta
Assembléia Legislativa. Cinqüenta e poucos Deputados
assinaram o manifesto contra a privatização da Vale do Rio
Doce. Não sei se os demais não foram ainda convidados a
assinar ou. simplesmente, se recusaram a assinar esse
documento.

Fazemos um apelo àqueles que tenham idéias contrárias, Que
venham para o debate a fim de exporem o porquê de acharem
que aquela empresa deve ser privatizada. E um assunto que
tem apaixonado grande parte da população brasileira.
Infelizmente, tem sido até motivo de propostas que julgamos
vergonhosas. Proposta de barganha: a reeleição pela
manutenção da Vale do Rio Doce como patrimônio do Estado
brasileiro.

E lamentável que tais propostas apareçam. Isso demonstra

que, infelizmente, a dignidade, a cidadania e o interesse
pelo patrimônio público vai diminuindo, a ponto de se tornar
comum que propostas de barganha - toma lá e dá cá - apareçam
no cenário, vindas de políticos brasileiros influentes no
nosso Pais. E lamentável que a Vale do Rio Doce seja
colocada como produto de escambo em um balcão de negócios,
como acontece, muitas vezes, na Câmara Federal. A história
do Brasi tem sido marcada por fatos em aue vemos as
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atitudes dos vendilhões do templo em luta contra aqueles que
lutam em defesa dos interesses do Pais, da soberania
nacional, enfim, do patrimônio público. Queríamos relembrar,
de modo especial, os acontecimentos marcantes do séc. XVIII,
quando apareceram as primeiras minas de ouro e de pedras
preciosas em nosso Pais. Em 1720, houve o primeiro levante
que a nistôria registra, ou seja, a sedição de Vila Rica.
quando Felipe dos Santos quis o perdão da divida, recusando-
se a pagar impostos. Mais organizados e com um ideal maior,
apareceram os Inconfidentes, em 1789: Tomás Antônio Gonzaga,
Clãudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. os Pes. Rolim e
Toledo e Tiradentes, que se tornou o símbolo maior dessa
luta contra a entrega da riqueza nacional ao pais
colonizador. Tiradentes foi o sacrificado maior, mas nunca
mais a Coroa Portuguesa cobrou o famoso quinto do ouro, isto
é, nunca mais exigiu o pagamento pelo ouro fundido ou pelo
chamado ouro quintado.
Mas a exploração do Primeiro Mundo sobre os países do

Terceiro Mundo nunca parou, continua sempre. O Brasil, como
tantos outros países do Terceiro Mundo, fica vivendo num
capitalismo selvagem, num capitalismo periférico, em que o
Primeiro Mundo suga o suor e o sangue do povo empobrecido e
exp lorado. E lamentável essa exploração dos países do
capitalismo periférico, que se dá com a conivência e até
mesmo com a concordância total daqueles que deviam se
colocar como filhos do Terceiro Mundo.

A polêmica maior do Brasil atual, sem dúvida nenhuma, é a
privatizaçáo da Vale do Rio Doce. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem imposto a sua vontade, ou melhor, tem
imposto a vontade do FMI, dos banqueiros internacionais, dos
interessados na privatização, na globalização e no sistema
neoliberal. S. Exa. o Presidente tem agido como se fosse
dono, e não, apenas um administrador do patrimônio público.
Tem agido no Pais como se estivesse tirando alguma coisa do
quintal de sua casa. em desrespeito total á missão q ue lhe
foi entregue de apenas gerenciar aquilo que é patrimônio de
todos nós. Infelizmente, o Presidente tem conseguido muito
mais que o que devia, e isso a troco de negociatas e com a
conivência de alguns. que deixam que o Congresso Nacional
seja de fato um mercado persa. Quem reage diante de tanto
abuso e de tanta entrega é chamado de dinossauro, de
jurássico e de radical. Ser radical em questões de
principio, em questões de valores absolutos, é uma virtude.
Fernando Henriaue Cardoso deveria ter, em relação às

promessas que fez durante sua campanha, a mesma determinação
que tem para socorre r os banqueiros, com a criação do PROER,
para acudir os usineiros e defender os interesses das
privatizações e o neoliberalismo. Quem de nós não se lembra
da campanha de Fernando Henrique Cardoso? AO apresentar a
mão espalmada, ele prometia várias prioridades de seu
Governo, como a educação, a saúde, o emprego, a segurança e
o apoio à agricultura. Eram essas as prioridades
apresentadas naquela mão espalmada que enchia o video. na
época da campanha. No entanto, tooas essas cinco prioridades
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foram jogadas para debaixo do tapete, pois ele aposta na
memória curta do povo brasileiro. Entendemos, até, que o
Presidente ca República deveria ser chamado ao PROCON para
explicar sua propaganda enganosa da época em que queria ser
Presidente da República, pois jamais falou em privatização.
em PDV, em PROER. Nada disso. Aquilo que era, de fato, o
objeto maior de sua vontade foi escondido, e ele fez
propaganda enganosa durante toda a sua campanha.
Afinal, quando discutimos a Vale do Rio Doce, deixamos a

seguinte indagação: o que é, de fato, a Vale, criada há 52
anos, na cidade de Itabira. em Minas Gerais, e que hoje se
compõe de 41 empresas? Vamos ler um texto a respeito do
valor da Vale, acerca do que ela tem feito em toda a sua
existência. Vamos ler a matéria publicada no "Diário de Belo
Horizonte, em 20/11/96. (-Lê:)

"A Vale opera em nove estados brasileiros através de 14
grandes empresas controladas e 28 coligadas: Minas Gerais.
Rio de Janeiro, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul.
Tocantins, Bahia, Sergipe, Maranhão e Pará.

- 20 mil empregados diretos.
- US$1.000.000.000,00 de lucro no biênio 94-95.
- Maior produtora mundial de minério de ferro com 23% do

mercado global e reservas da ordem de 41.000.000.000t.
- Primeira da América Latina e segunda maior produtora

mundial de ouro com reservas da ordem de mais de 1500t.
- Quase totalidade das reservas de manganês do País -

60.000.000.0001: em Carajás e 100.000.000t no Mato Grosso do
Sul.
- Exploração de recursos estratégicos como caulim

fundamental na fabricação do papel), estanho, níquel,
niÔbio, prata, cobre e titânio na Amazónia.
- Participação na siderurgia e usinas de pelotização em

parceria com franceses, japoneses, italianos, espanhóis.
sul-africanos, argentinos e coreanos.

- Participação ria produção de ferro-ligas no Brasil e na
França.

- Duas ferrovias com mais de 900Km cada: Estrada de Ferro
Carajás e Estrada de Ferro Vitória-Minas.

- Portos para navios graneleiros de grande porte na Praia
Mole, no Espírito Santo, em Itaqui, no Maranhão e o Terminal
Marítimo de Sergipe.
- 50 navios graneleiros da Docenave que transportam

300.000.0001: de produtos por anos.
- Centenas de milhares de hectares de florestas em Minas

Gerais, no Espirito Santo, na Bahia. no Maranhão e no Pará.
Investimentos da ordem de U$$2.000.000,00 nesta área para
produção de celulose.
- A CENIBRA. com 700.000t por ano, ê uma das maiores

produtoras mundiais de celulose. Participação na Bahiasul
250.000t por ano) e planeja a Celmar no Maranhão para
produzir 1.000.000t de toneladas ce celulose no inicio do
próximo século.
- Participa do consórcio para a usina hidrelétrica de

Igarapava.
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- Negocia produtos e serviços em mais de 30 países do
mundo.

Ninguém consegue saber o valor real da Vale do Rio Doce.
Fala-se em mais de US$1.000.000.000.000.00. E aual é o valor
das ações pertencentes ao Brasil na Compannia Vale do Rio
Doce? Fala-se em US$4.000.000.000,00, em
ussi5.000.000.000.00. em US$20.000.000.000.00. em
US$40.000.000.000,00 e ainda mais. Com que preço o Pais
tenta negociar a Vaie? E tudo uma caixa preta. Ninguém pode
estar informado, ou pelo menos só os grupos estritamente
interessados podem ter acesso aos papéis contendo
informação. No mais, é segredo, é caixa preta. Como se r á o
pagamento proposto, caso a Vale seja venaida? Em moeda
podre, como aconteceu com a USIMINAS? Em dinheiro vivo? Em
ações que podem ser negociadas imediatamente na Bolsa de
Valores? Nada é explicado. Para onde irá o dinheiro? Fala-se
que servirá para pagar dívidas: fala-se que servirá para
melhorar os Estados onde a Vale está instalada: fala-se no
perdão a dividas nacionais; fala-se, ainda, que será
aplicado no Nordeste. O que há de verdade em tudo isso? Por
que o povo brasileiro não pode ter acesso, de maneira
transparente, à situação real da Vale e a essa negociata que
está sendo tentada? Mais ainda, os neoliberais, os que
defendem a privatização, falam que não é função do Governo
ter empresas. Até que admitimos, mas por que não se começa a
privatizar as que dão prejuízo? E qual é a função do Governo
neoliberal? Educação, saúde. segurança, transporte? Saúde
não existe, e cada um tenta entrar em um plano de saúde,
senão morre á mingua. A educação vai de mal a pior. As
escolas particulares crescem porque não existe educação
pública. Da mesma forma, não existe segurança.
Para terminar, quero dizer que moro em um bairro

considerado perigoso, onde há, atualmente. uma campanha para
que os moradores contribuam com R$5,00 para a segurança do
bairro. Nenhum de nós vai ficar mais pobre ou mais rico por
causa dessa contribuição, mas o que me assusta é que estamos
convidados a garantir viaturas, armas, combustível, capacete
para os policiais. etc. para termos segurança, função do
Estado neoliberal. Afinal de contas, o aue é esse Estado
neoli peral? Que tipo de dinossauros, que tipo de jurássicos.
que tipo de radicais somos nós que defendemos o dinheiro
púp lico, o património público, o bem-estar social e a luta a
favor dos excluídos e dos mais empobrecidos?

- Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deoutado Bilac Pinto.
O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, S'-s. Deputados,

em recente eção. realizada em Nova lorcue, para escolha
cos memDros a Corte Internacional de Justiça, com sede em
Haia, foi escolhido, com voto de 97 dos 185 palses membros
oas Nações Unicas. o Ministro José Francisco Rezek. mineiro
ilustre, insigne conterrâneo do Sul oeste Estado.
Francisco Rezek, filho do Sr. Elias Rezek e da Sra. Baget

Baracat Rezek, nasceu em Cristina e foi criado em Santa Rita
do Sapucai. Graduou-se em Direito em 1966, tendo realizado
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curso de doutorado em Direito Público, na UFMG. Fez também
doutorado na Universidade de Paris - Sorbonne. Obteve
"Diploma In Law" pela Universidade de Oxford e realizou
diversos cursos de extensão em Harvard, Cambridge e em Haia.
Francisco Rezek é professor de Direito Internacional

Público e de Direito Constitucional na Universidade de
Brasília, onde foi chefe do Departamento de Direito e
Diretor da Faculdade de Estudos Sociais. Professor de
Direito Internacional Público no Instituto Rio Branco,
lecionou a mesma cadeira em Haia e em Tessalônica, na
Grécia, tendo Sido Ministro de Estado das Relações
Exteriores do Brasil, de 1990 a 1992. Trabalhou com o
saudoso Ministro Bilac Pinto, meu avô, no Supremo Tribunal
Federal, e foi chefe de Gabinete do Ministro Leitão de Abreu
na Casa Civil, no Governo João Batista de Figueiredo.
A sua elevada cultura, o seu profundo conhecimento

jurídico de cidadão sempre devotado às boas causas foram as
principais razões para sua elevação a tão distinto cargo.
Conferencista internacional, Francisco Rezek é autor de

uma vasta lista de obras de Direito, destacando-se o livro
Direito dos Tratados" publicado em 1984, pela Editora
Forense, e o livro-texto Direito Internacional Público,
publicado em 1989 pela Editora Saraiva. de São Paulo. Das
pub licações feitas no exterior destacam-se "Aspectos
Elementares do Estatuto da Igualdade", Lisboa 1978, e
"Reprocity as a Basis of Extradition", publicado em Oxford
no ano de 1981.
Isso posto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é fácil

compreender as razões de sua eleição para tão importante
Corte Internacional. Aquele Juiz do Supremo Tribunal Federal
nada mais fez que colher os frutos de sua longa e incessante
preparação para o cargo que ora ocupará, cuja importância
fica mais elevada quanto mais fronteiras o mundo moderno vai
superando. Não é o primeiro brasileiro a galgar tão
significativa participação em Haia. Já Rui Barbosa o fizera
antes, com galhardia e glória, perpetuando seu nome em
nossos livros de História, como a Águia de Haia.
O Dr. Francisco Rezek será membro de uma Corte de apenas

15 Juizes, cuja função é administrar conflitos entre países.
Expressamos aqui nossas congratulações por sua eleição,

parabenizando a este ilustre sul-mineiro por sua ascensão a
tão importante cargo, na certeza de que os 185 países
membros da ONU terão em sua pessoa a certeza de um parecer
competente, de um voto consciente e sábio e de uma sentença
sempre irrepreensível, fruto de uma vida, toda ela, dedicada
ao estudo especializado e à pesquisa da perfeição, da lógica
e do bom-senso.

AO Dr. Francisco Rezek, portanto, nossas melhores
congratulações, dizendo-lhe que toda a Nação brasileira
sente-se orgulhosa desse seu filho e nós, mineiros, mais
ainda. Sua Santa Rita do Sapucai encontra-se exultante de
júbilo pela sua emérita conquista. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Dinis
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O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, ilustres

colegas, senhoras e sennores, trilhando o caminho a mim
reservado por Deus, exercendo a tão enobrecedora atividade
de legislar, de participar, de ser mais um colaborador na
execução de projetos concretizadores dos anseios maiores de
nosso povo, sinto-me no dever de pronunciar-me sobre fatos
que, lamentavelmente, vivenciamos.

Irresignação, surpresa, desconheço a palavra que melhor
possa expressar o que senti ao tomar conhecimento do
comportamento impróprio de um verdadeiro homem público.
Objetivando satisfazer uma solicitação relacionada à

Secretaria da Educação, para Lá me dirigi juntamente com um
Prefeito eleito, motivados por um pedido justo e necessário
da comunidade. Nessa ocasião, fomos prontamente atendidos
pela Sra. Secretária.

Posteriormente. o Prefeito eleito, pessoa com a oual tenho
estreitas rel ações , ao encontrar-se com o Sr. João Batista
Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação, dele ouviu que
ele é quem mandava e não a Secretária. E mais ainda: ouviu
que não deveria levar consigo o Deputado Dinis Pinheiro, a
mim referindo-se com desprezo, dizendo que eu era contrário
ao Governo e criador de caso.
Chamar-me de criador de caso é leviandade, é atitude

inadequada a um homem integrante da estrutura governamental
Em todas as posições, excetuada a minha adesão à campanha

e à candidatura de Célio de Castro, alinhei-me com os
legitimos interesses do Governo Azeredo. Não exerço meu
mandato afastado do objetivo maior pelo qual hoje ocupo uma
cadeira nesta Casa: representar fielmente os justos anseios
do povo, com a busca incessante de resultados concretos.
A democracia. Sr. Presidente, exige seriedade, respeito

com o povo e, essencialmente. entre os Poderes. Os ocupantes
ce cargos são transitórios, mas suas obras permanecem, e é
por elas que devemos envidar todos os nossos esforços.
Reitero, pois, com firmeza, minha atuação de sempre iutar

pelos interesses das bases, ainda cue tenha q ue enfrentar a
convivência com pessoas desafinadas com a verdadeira
democracia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Jorge Eduardo
e Oliveira.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente,

Sr Deputadas. Srs. Deputados, as estatísticas mostram que
o r lero de mortes provocadas por acidentes de trânsito em
nosso Pais cresce a cada dia. São mais de 25 mil mortes por
ano, centenas de pessoas mutiladas, famílias enlutadas com a
perda de entes queridos.
Quando se fala sobre esse assunto, logo se apontam as

causas, que recaem na irresponsabilidade, no des preparo dos
motoristas e, sobretudo, em sua impunidade. Realmente, é

o necessária a implantação de um Código Nacional de Trânsito.
o 

com regras e punições mais rigorosas. Campanhas educativas
o também são importantes a fim de despertar os motoristas para

a prática de cicacania mais lúcida e responsável no
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trânsito.
Mas existe um Outro lado da questão, pouco debatido,

talvez porque muitos preferem se resguardar no silêncio das
responsabilidades que lhes cabem. Trata-se da situação
precária de muitas estradas, que também causa muitos
acidentes. Nesse caso, o grande responsável é o Estado, que
deixa rodovias no mais completo abandono. Uma omissão que
acaba recaindo na cômoda posição de apontar o despreparo e a
irresponsabilidade dos motoristas como causas de tantos
acidentes. Como diz o ditado popular, é muito fácil jogar a
culpa em cima dos outros.
Abordo inicialmente essas questões para mostrar que o

Estado também coloca em risco a vida de muitos cidadãos,
quando se omite da tarefa que lhe cabe de conservar as
rodovias. Um exemplo claro disso são duas estradas no sul de
Minas: a BR-491, que liga Paraguaçu, Alfenas e Areado, e a
MG-369, que liga Alfenas a Campos Gerais e a Boa Esperança.
O estado de calamidade das duas rodovias - cobertas de
buracos, verdadeiras crateras, como se diz - é tão grande
que nenhum motorista tem a menor chance de praticar qualquer
ato de irresponsabilidade. Está difícil transitar em
estradas cujo piso original mal pode ser visto, tamanho o
número de irregularidades na pista. Nesse caso, não adiantam
campanhas educativas e Código de Trânsito mais rigoroso. O
que é preciso são decisões mais ágeis dos órgãos
responsáveis pela manutenção das estradas, evitando assim
criar tantas armadilhas e riscos para centenas de vidas
humanas que por lá transitam.
Os dados estatísticos fornecidos pela 6? Companhia de

Polícia Rodoviária, sediada em Alfenas, relativos ás duas
rodovias são estarrecedores. Num trecho de apenas 60 km, que
está em maior estado de degradação, já ocorreram, nos
últimos três anos. 223 acidentes, com 18 mortos e 226
feridos, sendo que várias pessoas ficaram mutiladas, além de
diversos atropelamentos de animais, quando motoristas
precisam se desviar dos inúmeros obstáculos que a pista
oferece. Realmente, são dados preocupantes para um trecho de
apenas 60km. Também deve-se levar em consideração que essas
rodovias cortam importante e produtiva região de Minas. A
cidade de Alfenas, por exemplo, possui universidades, com
estudantes de vários recantos do Estado sempre em trânsito
pelas rodovias. Outro fator é o escoamento da produção da
região - principalmente o café, que é feito por essas vias.
Na época da colheita, passam por essas estradas diversos
veículos transportando trabalhadores contratados para colher
os grãos, aumentando ainda mais o trânsito.
Também é importante ressaltar o turismo que ocorre na

região, onde várias cidades são banhadas por lagos, o que
tem atraído muita gente. No momento em que todo o Pais
percebeu a importância de incrementar o turismo, como fator
de desenvolvimento, não é possível deixar estradas no mais
completo abandono. Afinal, ter boas estradas é uma das
condições básicas da infra-estrutura para a im p lantação e a
manutenção do fluxo turístico em qualquer região oo mundo.
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Agora, com o período das chuvas, cresce o temor da

população das cidades servidas por essas rodovias. Além da
preocupação, amplia-se o descrédito do povo da região em
relação às autoridades estaduais. Afinal essas estradas
foram construídas em 1960 e nunca foram recapeadas e
conservadas devidamente, apesar dos insistentes apelos das
comunidades locais, que não têm encontrado ressonância junto
ao principal responsável: o Estado.
Como diz o ditado popular, paciênca tem limite. A

população cansou de pedr, de alerta r as autoridades
competentes e resolveu radicalizar as denúncias.
Recentemente, lideranças políticas. entidades de classe e
centenas de populares se uniram numa manifestação pacifica.
quando bloquearam a estrada na altura do trevo de Alfenas.
Foi uma tentativa de chamar a atenção e sensibilizar O
Governo do Estado para a necessidade de medidas urgentes.
Também estão organizando abaixo-assinados, que serão
enviados ao DER, descrevendo a situação de calamidade das
estradas e cobrando soluções. E prometem novas
manifestações, caso persista o descaso dos órgãos
competentes. Também a imprensa da região tem dedicado ao
assunto espaços quase diários para mostrar em imagens e
dados estatísticos o estado de total abandono cessas
rodovias e, infelizmente, em outras vezes, para falar sobre
mais um acidente e suas vitimas.
Como Deputado nascido na região, onde recebi expressiva

votação, tenho lutado como posso, atendendo os inúmeros
apelos que recebo de pessoas que me procuram. Apesar de
alguns órgãos da imprensa local perguntarem onde estão os
politicos, que não enxergam o problema, nunca fiquei omisso.
Já estive várias vezes no DER, quando relatei a situação e
solicitei providências.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira* (Em aparte) -

Deputado Jorge Eauardo de Oliveira, quero curnrimenta-lo
pelo discurso que proferiu, essa tarde, chamando a atenção
do Governo para o descuido existente com relação às estradas
do Sul de Minas. De fato, o pronunciamento de V. Exa. ê
justo e cheio de razão. As estradas do Sul de Minas estão
acabando. A exceção daqueles poucos trechos que foram
recapeados recentemente, há três ou quatro anos, as nossas
estradas, construídas na década de 60. estão acabando. E
esse é um pecado grave que o Estado comete: deixar acabarem
as estradas. Há pouco tempo, tive a oportunidade de. próximo
a Alterosa, assistir a viaturas do DER tapando buracos com
terra, terra cue não isola a penetração ca água, q ue é a
maior inimiga ao asfalto, porque destrói a base das
estradas. A falta de conservação das estradas está fazendo
com que, em uni futuro próximo, o Estado tenha que construir
novamente essas rodovias, ao invés de prestar-lhes apenas
manutenção. Agora, fizeram um tapa-buraco geral pelo Sul de
Minas. Entretanto, taparam apenas aquelas panelas maiores,
deixando as menores. Com uma semana de chuvas, os buracos
menores já viraram panelas enormes, tornando as nossas
estradas intransitáveis. Por q ue não fize"ani um se-viço bem
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feito e não taparam todos os buracos: os maiores e os
menores? Com uma semana de chuva, esses já se transformaram
em grandes crateras, colocando em risco a vida de muitas
pessoas. E muitas vidas já foram perdidas nas estradas do
Sul de Minas por falta de segurança. Por isso, cumprimento
V. Exa. E obrigação nossa, como homens públicos, vindos do
interior, conhecedores da realidade, chamar a atenção do
Estado, de seu órgão responsável - o DER-MG -, para o
descuido com relação ás nossas estradas do Sul de Minas.
Parabéns, Deputado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Nós também

comungamos com o ponto de vista de V. Exa. Esse pensamento
vem retratar, fielmente, o conhecimento que V. Exa. tem da
região. Aproveitando esse pronunciamento, gostaríamos de
chamar a atenção para as estradas do extremo Norte do nosso
Estado. Aquela é uma região engraçada. Praticamente durante
todo o ano, recebemos reivindicações e denúncias com relação
aos efeitos da seca nas estradas, mas basta uma semana de
chuva ininterrupta para que fiquem isoladas quase todas as
cidades que não têm seu acesso asfaltado. Hoje mesmo tivemos
conhecimento de que o ônibus que faz o trajeto entre Montes
Claros e Manga não está circulando. Porém, gostaria de
chamar a atenção para a BR-135, que liga Belo Horizonte a
Montes Claros. Bastou que se completasse o trecho asfaltado
da BR-251, ligando a Rio-Bahia, para que ocorresse um
aumento expressivo do tráfego de carretas pesadas. Da noite
para o dia, passou-se de 1.500 carretas por dia para 4.800
carretas. Essa é uma estrada por que passo praticamente toda
semana e que encontra-se em situação de iminente perigo.
Não se assuste V. Exa. nem algum outro Deputado se

começarmos a ter acidentes um atrás do Outro, a partir de
agora. A estrada está intransitável, não foi feita para todo
esse fluxo.
E já que o DER-MO foi citado, gostaria, também, de chamar

a atenção desse órgão, que há pouco tempo era respeitável e
podia oferecer importantes serviços. Hoje, basta que se olhe
o orçamento de Minas Gerais para ver o dimensionamento do
DER-MO. E preocupante notar que o órgão tem pouco mais de
R$20.000.000,00 para aplicar em obras - assim mesmo, sendo
grande parte desses recursos do Governo Federal - durante
todo o ano de 1997. Então, chamo a atenção de V. Exa.
porque acho que esta Casa tem de questionar o Sr. Secretário
de Obras e convidá-lo a vir a este Plenário, a fim de
discutir o assunto. Com certeza virão, uma atrás de outra,
reivindicações a todos os Deputados, independentemente se do
Sul ou do Norte de Minas.
Até então, o Sul de Minas era urna região privilegiada.

Podia-se escolher, para ir de uma cidade a outra, por qual
estrada asfaltada passar. Mas estou vendo que essa situação
já está mudando no Sul de Minas também. E o Norte de Minas
está, hoje, isolado por causa das chuvas, sendo que a BR-135
é um perigo iminente para as 4.800 carretas que passam por
dia e os carros de passeio. Muito obrigado.
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - E só para

complementar a informação, porque agora começamos a discutir
a questão como deve ser discutida. No orçamento de 1997
estão previstos R$25.000.000.00 para conservação de estradas
e R$178.000.000.00 para a folha de pagamento do DER-MG. E
impossível manter uma situação dessas. E neste momento que
gostaríamos de chamar as oposições para discutir essa
questão. Quer dizer, gastamos R$178.000.000,00 com a folha
de pagamento e, por isso, só podemos reservar
R$25.000.000,00 para conservação. Inclusive, todas as
propostas do DER-MG estão com janelas. E uma questão Que
devemos discutir sim.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - E bem rápido, é

apenas para complementar o Que já ouvimos aqui. Estou
cheganco de viagem do Norte ce vinas, e, sem dúvida, as
estradas estão um caos. Nunca vi tanto descaso. Agora, que
temos apenas R$25.000.000.00 para manutenção de estradas é
uma alegação verdadeira, porque isso é com o Estado, mas
acontece que a maioria das estradas são BRs, são estradas da
República, e o Presidente tirou do PROER quase
uS$40.000.000.000,00 para salvar banqueiros. Com menos de
US$5.000.000.000,00 ele dobraria a malha asfáltica do Pais.
De Pirapora a Montes Claros, a estrada é um verdadeiro
acinte, é um crime: ela tem crateras imensas, de q uase meio
metro de profundidade, não dá para ser percorrida. Assim é
para o Norte de Minas, assim é para o Sul. Não há
conservação, não há investimento em obras O Brasil está
parado, e as prioridaces estão sendo deixadas para terceiro.
quarto ou quinto plano. E um Governo que fala muito, sorri
muito, mas o povo está sendo acintosamente desrespeitado. Eu
diria até que, num pais sério, é caso ce processo o aue
acontece com o número de acidentes, de carros que se
danificam e se quebram nas estradas. Dacui para Três Marias
e dai até Brasília tem cada cratera perigosissima na
estrada. E uma BR, e o Presidente alegar que não tem
dinheiro é um absurdo.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr. Presidente.

peço alguns minutos, pois estou terminando meu
pronunciamento. Quero agradecer a todos os Deputados que me
apartearam e dizer que, realmente, o problema é estadual. O
que existe no Sul de Minas existe também no Norte e no
Noroeste, ou seja, o DER-MG está completamente inoperante.
Acredito que não seja por causa do DER-MO propriamente dito,
por sua diretoria, por seus membros, mas pela falta de
orçamento. Acho que devemos acatar a idéia do Deputado
Carlos Pimenta e convidar a aqui comparecer o nosso
representante do DER-MO, para com ele tratarmos do assunto.
Quero agradecer, também, o apoio que tem recebido na

região o movimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira para
despertar no DER-MO essa necessidade de conservação das
estradas.
Continuando, eu queria dizer que no último contato com o

DER-MO, na semana passada, fui informado de que o órgão já
está mobilizando suas regionais nas localidades e que elas
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inicialmente vão tentar organizar os reparos mais urgentes,
o Que comumente se chama operação tapa-buraco Também me
informaram de q ue as obras de recapeamento não são possiveis
no momento, porque SÓ está acontecendo liberação de verbas
para a duplicação da Fernão Dias.
Não sei se essas medidas paliativas vão solucionar, pelo

menos em parte, o problema e quanto tempo irão durar. Fica
aqui então mais um apelo ao Executivo mineiro: procure
espelhar-se nos sonhos e nos exemplos do saudoso Juscelino
Kubitschek, que também foi oprimido pela angústia dos
recursos financeiros quando Governador de Minas. Apesar de
tudo, ele procurou fazer o máximo para eliminar ou reduzir o
sofrimento do povo em várias áreas, inclusive projetando e
construindo rodovias em condições de tráfego. Visionário
como foi. Juscelino sabia que as estradas não cortam apenas
caminhos. Elas também são condutoras de desenvolvimento e
progresso. Muito obrigado.

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, presentes ás galerias, imprensa,
ocupamos a tribuna, nesta tarde, para iniciar um debate que
vai se estender pelo resto do mês e também pelo mês de
dezembro. Trata-se do orçamento do Estado. Ouvimos uma
entrevista do Vice-Governador, Dr. Walfrido dos Mares Guia,
em que dizia que não poderia lotear a lua. Eu. realmente,
fiquei impressionado, porque estamos discutindo Minas Gerais
e o Vice-Governador parece que está com a cabeça na lua.
S.Exa. está pensando apenas na estratosfera e está se
esquecendo de pensar na realidade co dia-a-dia. Quero
discutir, não a lua, mas o orçamento que ele mesmo enviou a
esta Casa. Gostaria que o Vice-Governador tivesse tido tempo
de lê-lo. O orçamento coloca um aumento real na ordem de
24%. enquanto o crescimento das receitas da ordem e o
orçamento, crescendo em termos de 1996 para 1997, 24%. Ai,
vem o Vice-Governador e diz que nos falta recurso. Eu sei
que há problemas no orçamento. mas vamos discutir quais são
esses problemas. Em primeiro lugar, o Vive-Governador disse
que não pode gastar, e está gastando. com a folha, mais de
70%. No orçamento para 1997, o Governo só vai gastar 62,5%
com o funcionalismo. Ai. o Vice-Governador diz que tem de
cumprir a Lei Rita Camata. Eu queria que S. Exa. tivesse
tanto empenho na lei do IPSEMG quanto tem nessa lei, para
que o Governo não ficasse retendo o dinheiro do IPSEMG. Mas
a lei vale para uma coisa e não vale para outra. O que diz a
Lei Rita Camata? O Estado, a partir de 1997, deve gastar, no
máximo. 66.4% com a folha de pagamento. O Governo do Estado
mandou para cá um orçamento de 72,5%. Ai, já vem o Deputado
Miguel Martini para dizer que lá estão incluidos os repasses
do SUS e os repasses das Prefeituras. Se o Governo Federal
já está mandando dinheiro para a saúde, isso significa que o
Governo de Minas vai gastar menos com saúde; significa que
vai sobrar mais dinheiro para outras áreas. Então, não há
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lógica no discurso. Mas vamos ouvir o Deputado Miguel
Martini
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Primeiramente,

queria dizer que o crescimento da receita não é de 24%; é de
18.5%.
O Deputado Gilmar Machado - Então, as contas estão

erradas, porque o orçamento é de R$13.900.000.000,00. Em
1996, ele foi da ordem de R$11.200.000.000,00. Fazendo as
contas, são 24%.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - A referência que

V. Exa. está tomando não é a correta. Temos previstas ai a
rolagem da divida e operação de crédito. Temos de considerar
a receita de arrecadação.
O Deputado Gilmar Machado - Não, estamos discutindo o

orçamento global.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Eu sei, mas se

pegar os números do orçamento por parte, faço afirmações
enganadoras. Os números que estão ali têm de ser lidos
coerentemente. Então, o crescimento real estimado é 18.5%.
Ainda digo onde é estimado. Está crescendo com a inflação,
em média de 8%, porque esperam um crescimento da inflação:
está se estimando um esforço da arrecadação da ordem de
5,5%; e o próprio crescimento da economia, na ordem de 3,4%.
E com esses três parâmetros que se está estimando o
orçamento. O orçamento é isso: estima-se a receita e fixam-
se as despesas. Então, estimou-se esse crescimento de uma
forma bem razoável.

Por que se chegou a 13? Na verdade, o nosso orçamento este
ano será de R$11.800.000.000,00 porque, com a renegociação
da divida, R$2.130.000.000.00 não vão entrar nesse cálculo,
que é falho.

O que precisamos discutir neste Pais, com mais clareza, é
a Lei Rita Camata, que é absurda. Ela funciona para o
Governo Federal, mas não serve para os Estados. Ela
determina que só se excluam do cálculo para o pagamento do
funcionalismo os repasses aos municípios de IPVA, ICMS e dos
impostos. O Governo tem de saber de quanto dispõe em
dinheiro para conduzir o Estado durante o ano. E esse
número, que a lei diz que é 60%, é irreal, porque a lei
considera valores que não estão disponíveis para o Governo
remanejar. Pelo cálculo de receita corrente livre ou receita
ordinária, temos 76,76% de gasto com folha de pagamento.
Esse é o dinheiro de que o Governo dispõe, que pode dizer se
aplica nisso ou naquilo, se gasta menos ou mais. Realmente
V. Exa. está correto. Pela Lei Rita Camata, 66,4% podem se
empregados na folha de pagamento. E o Governo até, pé]-.
cálculo dela, está com 62,5%. Teoricamente, teria esse
valor. Só que, na verdade, está sobrando para o Governo
23,34% para todo o restante: custeio, pagamento da dívida.
investimento. Essa é a realidade. Temos, então, de trabalhar
com isso.

De acordo com a lei, está dentro, perfeitamente. Temos de
ir reduzindo até 60%. Só que não é a realidade do Estado de
Minas Gerais e de outros Estados. Essa Lei Rita Camata

o
.4
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precisa ser modificada. Isso é o que eu queria dizer.
O Deputado Gilmar Machado - Quem fala em cumprir a Lei

Rita Camata não sou eu, é o Vice-Governador, que, todos os
dias, brada nos jornais que a lei tem de ser cumprida à
risca. E ele quem está falando, não sou eu. Realmente, é
preciso modificar a questão da Lei Rita Camata.
Agora, se o Governo Federal repassa recursos, logicamente

vamos gastar menos. Isso é elementar, não existe outra
lógica. Se recebo R20.00 do Governo Federal, vou gastar
menos R$20.00 que recebi. O Governo não pode dizer que isso
não diminui seus gastos orçamentários.
O que queremos aqui discutir, nobre Deputado Miguel

Martini, são as receitas. O que o Estado coloca no orçamento
então é ficção. Está escrito aqui 62,6% de gasto com
pessoal. Não podemos mais continuar aceitando que se passe
mais um ano sem que os servidores tenham reajuste.
Hoje haverá uma reunião no Palácio sobre o pagamento da

divida. O Governador vai mandar para cá um projeto para
aumentar o pagamento da divida, porque vamos ter de pagar em
torno de 20% de divida no ano que vem, em termos de juros e
amortizações. Vamos ter de vender uma série de ativos para
isso e, ao mesmo tempo, penalizar nosso orçamento para poder
cumprir essas determinações, inclusive de renegociações
feitas com o Governo Federal. Queremos aqui colocar que o
Governo, neste ano, já fez economia em cima da folha de
pessoal. Os servidores, a partir do ano que vem, vão
contribuir com mais 3.5% nos seus contracheques. Isso será
uma redução. O Governo vai recolher mais 3,5%, o que diminui
o que ele vai ter que pagar. No ano que vem, não vai mais
ter que pagar as férias-prêmio que os servidores recebiam em
espécie. E também uma economia para o Estado. Foram cortadas
horas extras. O que o servidor recebeu? Nada. Acho que a
Assembléia Legislativa, modificando agora, recentemente, a
sistemática das horas extras para os servidores de
recrutamento amplo, está correta, porque entendeu que os
servidores não podem continuar na situação em que estão. A
Assembléia usou um artificio ilegal para diminuir um pouco a
angústia dos servidores. Temos que discutir isso para os
efetivos também. O que temos de colocar aqui é que, tanto no
Poder Executivo quanto no Legislativo e no Judiciário, é
necessário que façamos uma discussão urgente da situação dos
servidores. Por que discutimos tanto a situação da dívida do
Estado, a situação dos Bancos e uma série de questões? Quero
introduzir a situação dos servidores públicos também nesses
debates, porque eles não podem ficar mais um ano sem
reajuste salarial. Não concordamos com isso. E por isso que
discordamos quando tentaram dizer que uma emenda que
apresentei em nome da Bancada do PT era demagógica. O que
queremos é a aplicação do crescimento da receita tributária
no reajuste dos salários dos servidores. Nada mais justo.
Com a palavra, o nobre Deputado.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero parabenizá-

lo pelo seu pronunciamento, que é sempre ilustre.
Entretanto, queria considerar com V. Exa. duas coisas: a
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primeira, V. Exa. sabe, evidentemente, como homem público, é
que há um inchaço muito grande nas máquinas administrativas,
nas Prefeituras e no próprio Estado. Dá para se reconhecer
Que o Estado não teria recursos suficientes para fazer obras
e, ao mesmo tempo, pagar salários justos, como deveria, ao
funcionalismo. O senhor sabe disso e concorda com isso. Há
cidades onde o Fundo de Participação não chega a atingir a
folha de pagamento das Prefeituras.
O Deputado Gilmar Machado - Não é o caso dos servidores do

Estado.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - V. Exa. concorda

também, evidentemente, com o fato ce que a folha ce
pagamento do Estado pesa na balança mais do que todos os
outros investimentos que o Estado poderia fazer. Foi citado
aqui que são destinados RS25.000.000,O0 para estraoas, e
para o funcionalismo, a folha de pagamento cnega a
ultrapassar 70 milhões. Entretanto, sabemos Que o homem deve
ser o principal objetivo, porque é o principal produto que
existe sobre a terra. Na verdade, o Estado tenta enxugar a
máquina usando uma economia que acha viável, mas, se
tivéssemos um pais em progresso mesmo, teríamos até poucos
funcionários. Temos poucas professoras estaduais, temos
poucos fiscais estaduais para as dimensões do nosso Pais. O
que não tem havido é uma Política de crescimento. Dever-se-
ia procurar arrecadar dinheiro abrindo as portas para a
livre iniciativa, cobrando impostos de quem deve ser
cobrado. .4 Vale do Rio Doce está sendo privatizada, enquanto
80% de todo o subsolo de Minas Gerais deveria ficar aqui. O
subsolo refere-se à Nação, ao povo, ao Estado. Como não se
fazem bem essas coisas, até por uma cultura de corrupção que
existe e que está difícil de ser derrubada, sacrifica-se o
homem.

Entretanto, não posso deixar de defender aqui o Governador
Eduardo Azeredo, porque o conheço pessoalmente e votei nele
independente e incondicionalmente Ele tenta acertar, mas
sabemos que a solução seria outra. A solução seria arrecadar
mais fundos, seria o Estado progredir para pagar bem, para
distribuir a riqueza com o povo. Assim, iríamos para a
frente. Concordo com V. Exa. . quando diz que o funcionalismo
está sendo sacrificado ao extremo.
O Deputado Gilmar Machado - Eu só queria fazer uma

observação, quando o Deputado coloca a questão do
investimento no funcionalismo do Estado. Temos de ver o que
significa folha de pagamento. Quantos mil alunos estão sendo
atendidos pelos professores? Quantas pessoas estão sendo
atendidas nos postos de saúde? Isso é funcionário. Isso é
atendimento à população. Não consigo vislumbrar um pais que
quer crescer sem pensar, em primeiro lugar, na formação da
sua juventude, no atendimento da saúde.
Ficamos fazendo cálculos para a construção de estradas. E

um erro, um eauivoco, e eu não concordo. Gastamos mais tempo
discutindo estradas do que a valorização de quem está
atendendo o menino na sala de aula, de Quem está nos postos
de saúde, ce Quem está na Secreara aa Cultura. E
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exatamente esse debate que quero introduzir. Concederei
aparte ao Deputado Miguel Martini e depois concluirei meu
pronunciamento, já que meu tempo está acabando.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Se o Deputado

preferir, pode terminar o discurso. Eu falarei depois.
O Deputado Gilmar Machado - Só queríamos encerrar dizendo

que estamos apenas iniciando esse debate. Hoje, aceitamos o
convite e iremos ao Palácio conhecer as modificações que o
Governo está pensando em fazer na renegociação da divida,
mas queremos discutir o Estado como um todo, queremos que
seja discutida seriamente a situação dos servidores do Poder
Executivo e, também, do Poder Legislativo. A Deputada Maria
.José Haueisen é nossa representante, e estamos discutindo
com a Mesa a questão dos servidores, tanto de recrutamento
amplo quanto efetivos, porque não podemos continuar, por
mais um ano, vendo os servidores e suas famílias mais uma
vez penalizados, enquanto gastamos grande parte do orçamento
com pagamento de dívidas. Se é para pagar, que todas as
dividas sejam pagas, inclusive a do IPSEMG. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Ebe Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, imprensa, presentes nas galerias,
funcionários da Casa, hoje pela manhã estive com o Deputado
Paulo Piau no Café Parlamentar, ocasião em que o tema para
discussão foi o Fórum das Américas, que será realizado aqui
em Belo Horizonte em maio do ano que vem. E preciso que
tenhamos consciência de que estamos tratando de um
megaevento que discute um livre mercado de um PIB de
US$8.500.000.000.000.00. E muito importante que busquemos
conscientizar o povo. E importante que procuremos trazer a
discussão para esta Casa, porque não entendo como se discute
um livre mercado sem que o Poder Legislativo faça parte
dessa discussão. Sabemos também que, nos acordos
internacionais e nas conferências, cabe ao Senado legislar
sobre essa matéria. Mas, já que Belo Horizonte vai sediar um
evento internacional - e o dono do evento é o Brasil -,
estamos propondo a esta Casa que também busque - não de uma
forma paralela - agregar na discussão do Fórum das Américas
- mesmo uma discussão num formato embrionário - o papel do
legislador no processo da ALCA, já que vamos estar
discutindo o livre mercado das Américas.

E importante também que tenhamos consciência de que, se de
um lado estaremos discutindo um megaevento, num processo
extremamente interessante de retorno sócio-político,
econômico e cultural para as Américas. de outro estaremos
tendo um momento ímpar em Minas Gerais. Vejo isso como um
megamomento para Minas Gerais, porque temos que vislumbrar
qual será o retorno para o Estado. Estaremos recebendo
Ministros de Estado de 37 países. Está estimada a vinda de
4.000 empresários e de 800 a 1.000 jornalistas de todo o
mundo. Belo Horizonte estará, em maio. sendo vista pelo
mundo. E o momento de buscarmos aliar forças, aliar os
cidadãos mineiros, aliar os componentes desta Casa.
Precisamos ter plena convicção e consciência de que não há
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como deixar o legislador fora dessa discussão.
Encaminhei o assunto ao Presidente Agostinho Patriis. Já o

discuti com o comité que pensa a Casa, e a idéia está sendo
muito bem aceita. Gostaria que pudéssemos contar com uma
frente parlamentar, para que a Assembléia de Minas saisse na
frente, com o objetivo de convencer o Senado brasileiro a
nos dar oportunidade de discutir com esses 37 paises esse
momento importante, em que caminhamos na direção de maior
liberdade para o cidadão entre as Américas. Muito obrigado.

Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Mar t mi
O Deputado Miguei Martini - Em primeiro lugar, gostaria de

dizer que os dados têm de ser fornecidos de acordo com a
realidade. Minas Gerais ia pagar neste ano, como consta do
orçamento, em torno de R$2.000.800.000,00 em dividas, ou
seja, com a rolagem da divida e o pagamento do serviço. Com
a rolagem da divida, pagaria o montante de
R$2.130.000.000.00 e, com serviço, em torno de
R$570.000.000,00 ou R$580.000.000,00. O Governo estava
pagando a taxa selic de 23% ao ano e conseguiu sua
renegociação, passando a pagar 6% ao ano, o que representa
um ganho de 17% ao ano. O Governo procedia à rolagem da
divida diariamente, ia ao mercado financeiro para emitir
títulos, tanto assim que este ano liberamos mais
R$163.000.000,00 para a rolagem dessa dívida. Ele não vai
mais precisar desse expediente, pois fundiu suas dividas.
incluindo a divida de ARO e a divida contraída junto à Caixa
Econômica Federal, jogando seu pagamento para um total de 30
anos. Conclusão: de mais ou menos R$2.000.800.000,00 que
teríamos de pagar de divida, vamos pagar na ordem de
R$700.000.000.00. Foi um excelente negocio para o Estado de
Minas Gerais. Os outros Estados estão tentando conseguir o
mesmo e. caso consigam algo mais, poderemos também melhorar
o perfil dessa negociação.

Em segundo lugar, Quero dizer que somos favoráveis, eu sou
favorável, e também o Governador Eduardo Azeredo, a aumentar
o funcionalismo público. Nós queremos ter funcionários
públicos ganhando bem para prestar um serviço de qualidade.
atendendo bem à sociedade. Todos nc queremos isso, e não há
ninguém que não deseje o mesmo. .- pergunta é: como fazer
isso? Na realidade, a divida da folha de pagamento do Estado
de Minas Gerais não se deve a excesso de pessoal. A folha de
Minas Gerais é enxuta. Na educação, não podemos tirar sequer
um professor, e o mesmo acontece na Policia Militar, onde
não podemos retirar nem um soldado. No quadro da saúde, nada
podemos alterar. O problema do Estado de Minas Gerais chama-
se aposentadoria e previdência. Da folha de pagamento. 36%
são gastos com aposentadorias. E esse o peso. Dessa forma.
vamos chegar ao ano 2000 com 50% da folha de pagamento
gastos com aposentadorias. E como se nós contratássemos, até
o ano 2000. 16% øe funcionários públicos a mais. Esse é o
problema. A nós, não nos interessa tanto a reforma
administrativa, mas sim a reforma previdenciária, para a
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qual o País precisa encontrar uma saída. Qual a alternativa
que temos, agora, para aumentar o salário do funcionalismo?
E simples. E trabalharmos no sentido do crescimento do
desenvolvimento do Estado. Ora, para o Estado crescer, para
o Estado desenvolver-se, precisa-se de estradas, de energia
elétrica, de ciência e tecnologia, de investimento
internacional. E como fará tudo isso se não dispõe de
receita? Temos que rediscutir o Estado, temos que rediscutir
todas essas questões, mas com dados realistas. Temos que
discutir com toda a sociedade, na busca de alternativas. A
única saída para Minas Gerais é o desenvolvimento, o
crescimento da receita e o aumento de sua base, talvez com
um imposto simplificado, não sei se seria o ideal. E
necessário o aumento da base daqueles que contribuem para o
Estado de Minas Gerais, é necessário aumentar as empresas no
nosso Estado, impedir a sonegação fiscal, a elisão fiscal.
essas são as alternativas para o Estado de Minas Gerais.
Somos a favor de que esses dados sejam discutidos com
seriedade.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Sr. Presidente,

pedi a palavra por causa da discussão que foi levada a
sério, neste Plenário, sobre a Solução para o Estado de
Minas Gerais. Evidentemente, o próprio Deputado Miguel
Martini reconhece que não há excesso e sim deficiência de
funcionários. O Estado é carente de funcionários para
administrá-lo. O que há, na verdade, é deficiência de
arrecadação. Não podemos pensar mais em impostos, porque
somos o país em que mais se paga imposto no mundo. Aqui,
quem paga é aquele que não precisava pagar. Quem deveria
fazê-lo não está pagando. Os grandes conglomerados que
exploram o nosso solo e subsolo e extraem minério do nosso
Estado não pagam impostos. Um dos exemplos é a própria Vale
do Rio Doce, da qual, no momento, é oportuno que eu fale. Eu
sou contrário por causa da má administração, porque não há
uma fiscalização rígida, porque ela não recolhe o imposto
devido. E quase uma convenção mundial que 80% do subsolo
pertencem ao Estado e à União. Mas nós sabemos que a M8R, a
Mineradora Morro Velho e as demais não estão pagando isso. A
própria Vale não paga nada disso porque é um Estado dentro
do Outro. Conseqüentemente, o Estado fica sem dinheiro, e,
na hora de sacrificar, a corda sempre arrebenta no lugar
mais fraco: do lado do funcionário público, que, diga-se de
passagem, está sem aumento. isso é uma injustiça, é um
pecado. Isso prejudica o povo; é o trabalho, é o salário do
operário. Até nesta Casa, já faz um ano que os funcionários
não recebem aumento. Mesmo os que são contratados por
recrutamento amplo. São pais de família. são viúvas, como
temos no nosso gabinete, pessoas responsáveis, trabalhadoras
e competentes, que têm de quatro a seis filhos e que estão
trabalhando com salário de R$700,00. Há cerca de dois anos
que não têm aumento nenhum. Isso é errado, evidentemente,
porque a Nação é o povo. E a minha palavra. Obrigado.

Registro de Presença
0 Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A
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Presidência, com satisfação e alegria, registra a presença,
em nosso Plenário, do ilustre Deputado Ranilson Ramos, do
PSB da Assembléia Legislativa do querido Estado de
Pernambuco.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscriçôes
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à ia Parte, a
Presidência passa à 2 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.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente cá cienca ao Plenário cas

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 44 51 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos ns 1.767/96. do Deputado
Clêuber Carneiro, e 1.833/96, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 57 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei ngs
918/96. do Deputado Ailton Vilela; 906/96, do Deputado
Ajalmar Silva; 956/96. do Deputado Anderson Adauto; 899/96.
do Deputado Bilac Pinto; 902 e 926/96. do Deputado Dalma
Diniz; 914/96. do Deputado Francisco Ramalho; 911/96, do
Deputado Glycon Terra Pinto; 910/96. do Deputado Jairo
Ataide; 942/96. do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 909 e
953/96, do Deputado Jorge Hannas; 905/96. do Deputado Marco
Régis; 146/95, da Deputada Maria Olivia; 869/96. do Deputado
Raul Lima Neto; 927/96. do Deputado Romeu Queiroz; 945/96,
do Deputado Ronaldo Vasconcel los; e 904. 908, 915 e 961/96.
do Deputado Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se. e pelos
Deputados Simão Pedro Toledo - falecimento da Sra Consuelo
Pitaguary Apocalipse, em Ouro Fino: Paulo Scriettino -
falecimento ca Sra. Amélia Rodrigues dos Anjos, ocorrido no
dia 21/11/96: Maria Olivia - falecimento do Sr. José
Floréncio Diniz, pai do Deputado Djalma Diniz. ocorrido em
Belo Horizonte: Marco Régis - falecimento do Sr. Itamar
Benevenutto. em Esmeraldas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- Ato continuo, são submetidos a votação e aprovados, cada

um por sua vez, requerimentos cia Comissão de Agropecuária,
em que solicita seja encaminhado oficio ao Presidente da
Câmara dos Deputados visando a prorrogação do prazo cie
apreciação do Projeto de Lei flQ 1.457/96, que trata da
proteção de cultivares, de forma a permitir uma maior
discussão do problema com a sociedade, em particular com
representantes das Assembléias Legislativas dos Estados
produtores de grãos do Pais: do Deputado José Maria Barros,
em que solicita seja encaminhado oficio ao Superintendente
da Policia Rodoviária Federal em Minas Gerais, pedindo
àquele órgão cue atue com mais rigor na fiscalização do

rol trânsito de caminhões carregados de minério, na Rodovia BR-
040. no trecr,o Belo Horizonte-Juiz de Fora, em razão do

Íh
elevado número ce acidentes provocados pelo descuido no
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transporte desse tipo de carga (Oficie-se.); do Deputado
Gilmar Machado (2), solicitando a convocação do Exmo. Sr.
José Afonso Bicalho, Presidente do BEMGE e do CREDIREAL,
para comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira, a fim
de prestar informações sobre o processo de privatização dos
Bancos Estaduais e sobre o cumprimento co acordo relativo ao
reajuste salarial de seus funcionários, e solicitando seja
expedido oficio à Secretária ca Educação, pedindo o seu
comparecimento a esta Casa, no intuito de prestar
esclarecimento a respeito da Resolução ng 7.905. de
22/10/96, que estabelece critérios para a manutenção do
ensino profissionalizante na rede pública (Cumpra-se.); e os
Requerimentos ngs 1.208/96, do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita informações à Secretaria da
Educação sobre os recursos que menciona, enviados ao Estado
para a construção de CIACs: 1.231/96. do Deputado Anderson
Adauto. em que pede informações sobre os projetos
financiados com recursos previstos nos incisos IV e VI do
art. lQ da Lei nQ 11.855, de 1995, que autoriza o Estado a
contratar operação de crédito para os fins que menciona: e
1.399/96. do Deputado Almir Cardoso, em que solicita
inf ormações ao Presidente da COPASA sobre os valores dos
investimentos realizados no Município de Paracatu (Oficie-
se.).

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei

ng 337/95. da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
que proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas
dependências de estádios cie futebol da administração direta
e indireta do Estado. Incluído em ordem do dia para os fins
do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa requerimento
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em cue
solicita a retirada de tramitação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 345/95. do

Deputado Jorge Eduardo cie Oliveira, que autoriza a UEMG a
receber a Escola Superior de Agronomia e Ciências de
Machado, cia Fundação Educacional de Macnado, como unidade
associada. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. AS Comissões de Educação e
de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação cio 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 Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 412/95. da
Deputada Maria Olivia. (ex-Projeto de Lei ng 1.502/93). que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Santo Antônio do Monte. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto, na forma do Substitutivo no
1. que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação, 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 q ue o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A

Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 630/95, do
Deputado Luiz Antônio Zanto, que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município de Fruta]. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1,

apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
lQ turno, o Projeto de Lei no 630/95 com a Emenda no 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 919/96. do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta parágrafo
ao art. lQ da Lei flQ 9.532, de 30/12/87, q ue dispõe sobre a
remuneração de cargo de provimento em comissão para fins de
apostilamento e aposentadoria. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Np 919/96
Dispõe sobre a continuidade da percepção da remuneração de
cargo de provimento em comissão por servidor efetivo nas
situações e condições que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ao servidor público efetivo afastado do exercício
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 comunidade, pelo
menos por duas vezes, depois de aferidos seus conhecimentos:
II - tenha permanecido, no mínimo, durante 2 (dois)

períodos integrais no exercido de cargo em comissão para o
qual tenha sido nomeado nas condições previstas no "caput
deste artigo;
III - o tempo de exercício seja ininterrupto em cada
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período, admitindo-se descontinuidade entre um período e
outro:
iv - o afastamento, depois de cada período de exercício no

cargo em comissão para o aual 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, mediante
requerimento do servidor.
Art. 2g - O tempo de exercicio do servidor efetivo em cargo

de provimento em comissão para o qual tenha sido nomeaao na
forma do art. lg desta lei poderá ser contado a partir de l
de janeiro de 1992.
Art. 3g - 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
exercido das funções de seu cargo efetivo, cumprirá a
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
outras gratificações ou vantagens, mesmo as inerentes ás
funções do cargo efetivo oue estiver exercendo.
Art. 4Q - Remuneração. para os fins desta lei, é o
vencimento do cargo acrescido das gratificações inerentes a
seu exercício.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Romeu Queiroz
Justificação: Este substitutivo tem por objetivo estender,
por uma questão de justiça, o beneficio previsto para os
Diretores de escolas a quaisquer ocupantes de cargo público
cuja nomeação obedeça aos mesmos requisitos daqueles
servidores. Entendemos que, dessa forma, estaremos em
perfeita sintonia com os princípios constitucionais que
regem a administração pública.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto substitutivo do
Deputado Romeu Queiroz, o qual recebeu o np 1. A
Presidência, nos termos do f 2o do art. 195 do Regimento
Interno, encaminha o projeto com o Substitutivo à Comissão
de Administração Pública, para que esta emita parecer sobre
o substitutivo apresentado.

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 De putados para
as extraordinárias de amanhã, dia 27. ás 9 horas e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa, tampém oe 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.
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ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia Coze de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite. Hely Tarqüinio e Marcelo Gonçalves,
membros da referida Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarqüinio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
è subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a finalidade cia reunião é apreciar a pauta e. a seguir.
passa à leitura co Oficio ng 87/96, do Presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, o qual encaminha cópia do
Requerimento flQ 30/96, co Vereador Robinson Ayres Pimenta
do Oficio ng 249/96. do Sr. Paulo Sever'ino de Rezende.
Presidente da EMATER-MG; co Oficio nQ 15/96, Co Sr. Marcos
Rolim. Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande co Sul. o
qual encaminha o Relatório Azul/95". elaborado por essa
Casa Legis'ativa: do Oficio ng 10/96-CSP. do Ten.-Cel. PM
Valdelino Leite cia Cunha, e de oficio do Sr. Ricardo de
Menezes Macedo, Presidente do Sindicato dos Médicos do
Estado de Minas Gerais. A Presidência informa que a
correspondência foi encaminhada à Consultoria para análise.
Passando-se à 2a Parte da reunião, o Oeoutado João Leite
passa a Presidência ao Deputado Hely Tarqijínio e apresenta
requerimento em que solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão Especial para Proceder a
Estudos para a Implantação, Através dos órgãos e Programas
de Atuação do Governo do Estado, da Plataforma de Ação.
Documento Reivindicatório Resultado cia IV Conferência
Internacional da Mulher, com a finalidade de debater com
convidados o significado dessa Conferência e as perspectivas
de implantação cie seus resultados no Pais. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Leite submete a votação, nos
termos do 2g da Deliberação da Mesa ng 487, o Recuerimento
ng 1.453/96, do De putado Arnaldo Canarinho, Que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião Ordinària, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
João Leite. Presidente - Antônio Roberto - Marcelo
Gonçalves - HelyTarqüinio. -
ATA DA 4a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLITICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A. quatorze horas e quarerta e cinco minutos co Ca v nte e
um de agosto cc mii novecentos e noventa e seis. reúnem-se
na Sala cas Comissões os Deputacos Geraldo Santanna, Ailton
Vilela (substituindo este ao Deputado Simão Pedro Toledo,
por indicação da Liderança do PSDB). Jorge Hanflas
substituindo o Deputado ..eonidio Souças, por i ndicação da
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Liderança do PFL), Marcos Helênio (substituindo o Deputado
Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT) e Elbe
Brandão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Elbe
Brandão, Jorge Hannas e Miguel Martini (substituindo este ao
Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da Comissão de Agropecuária e Política Rural;
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e AlIton
Vilela (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçame'-ária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado G€aldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ailton Vilela
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o lg Turno do Projeto de Lei ng 895/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 11.394. de 6/1/94,
que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba, e dá
outras providências. Esclarece, ainda, que, de acordo com o
art. 135, lg, do Regimento Interno, foram designados
relatores pelas Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente, os Deputados Geraldo
Santanna, Paulo Piau e Alencar da Silveira Júnior. Relator
pela Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente
procede à leitura de seu parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda flQ 1. Colocado em discussão e votação,
é aprovado o parecer. Na ausência do relator anteriormente
designado pela Comissão de Agropecuária e Política Rural, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Jorge Hannas,
a quem passa a palavra. Este emite parecer concluindo pela
aprovação da proposição com as Emendas ngs 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2 e 3, que apresenta. Colocado em
discussão o parecer, a Deputada Elbe Brandão faz uso da
palavra. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Estando
ausente o relator anteriormente designado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Miguel Martini, que emite
parecer concluindo pela aprovação da matéria com as Emendas
ngs 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 2 e 3. da
Comissão de Agropecuária e Política Rural, e 4 a 6, de sua
autoria. Discutido e votado, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, solicita que seja lavrada
a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro
Toledo - Ivair Nogueira - Paulo Piau - Arnaldo Canarinho -
Olinto Godinho - Miguel Martini. -
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas do dia trinta de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões OS
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Deputados João Leite, Hely Tarqüinio, Antônio Roberto e José
Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarqüinio
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. O
Presidente esclarece cue a reunião tem por finalidade
apreciar a pauta e, a seguir, passa á discussão e à votação
de proposições da Comissão. O Deputado ,João Leite passa a
Presidência ao Deputado Antônio Roberto e apresenta
requerimento em que solicita seja realizado ciclo de debates
com a finalidade de se discutir o sistema Carcerário no
Estado de Minas Gerais, com o levantamento dos problemas
existentes e de propostas para sua solução. Submetido a
votação, ê aprovado o requerimento. O De putado João Leite
procede à leitura de requerimento do Deputado Ajalmar Silva,
em que solicita sejam convidados re p resentantes dos
moradores dos Bairros Sagrada Familia. Horto e Instituto
Agronômico para participarem da reunião conjunta das
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de Defesa
Social a ser realizada no próximo dia 6, ás 9h30min. Essa
reunião tem por objetivo debater o aumento do indice de
criminalidade e a falta de segurança nesses bairros.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado
João Leite reassume a Presidência e, tendo sido cumprida a
finalidade da reunião, agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996.
João Leite. Presidente - Marcelo Gonçalves - Paulo

SChet t i no.
ATA DA 61a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo, Arnaldo Perina,
Leonidio Bouças e Anivaldo Coelho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os tra palnos, informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na oauta
e solicita ao De putado 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 das seguintes proposições:
Projetos de Lei nQs 1.015 e 1.017 a 1.024/96. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Arnaldo Penna. relator do Projeto de Lei no 991/96, solicita
prazo para emissão de seu parecer, o aue ê deferido pela
P r esidência. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidace do Projeto oe Lei flQ 994/96
na forma do Substitutivo ng 1 (relator: Deputado Arnaldo
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Penna); e os pareceres que concluem preliminarmente pela
impossibilidade da concessão de licença para processar
Deputado solicitada por meio do Oficio flQ 18/96, do Tribunal
de Justiça; e favorável à concessão da licença para
processar Deputado solicitada por meio do Oficio ng 19/96,
do Tribunal de Justiça (relator: Deputado Simão Pedro
Toledo). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade aos Projetos de Lei ngs 302/95 com a
Emenda ng 1, 1.000, 1.001 com a Emenda ng 1, 1.003/96
(relator: Deputado Leonidio Bouças), 993/96 (relator:
Deputado Simão Pedro Toledo), 995/96 (relator: Deputado
Arnaldo Penna). 998. 1.004 e 1.008/96 (relator: Deputado
Anivaldo Coelho). Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Hely Tarqüinio - Anivaldo
Coelho - Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira.
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Antônio Roberto e Hely Tarqüínio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente procede à leitura da seguinte correspondência:
ofício da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da
Prefeitura de Belo Horizonte, publicado no "Diário do
Legislativo' de 14/11/96, e o Oficio ng 890/96, do Deputado
Hélio Bicudo, encaminhando o "folder' com a programação do
III Fórum Nacional das Comissões Legislativas de Direitos
Humanos. Na fase de discussão e votação de proposição da
Comissão, o Deputado João Leite passa a Presidência ao
Deputado Antônio Roberto e apresenta dois requerimentos. O
primeiro solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão, com a finalidade de se discutirem as denúncias de
agressões praticadas por policiais militares contra
adolescentes no Bairro Laguna, em 16/11/96. e contra o Sr.
Célio no trevo do Belvedere, em 15/11/96, publicadas pelos
jornais da Capital; o segundo solicita, nos termos
regimentais, a retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
337/95, de autoria desta Comissão, que proíbe a venda e o
consumo de bebida alcoólica nas dependências de estádios de
futebol. Colocados em votação, cada um por Sua vez, são os
requerimentos aprovados. Reassumindo a Presidência e nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente, Deputado João
Leite, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1996.
João Leite. Presidente - Leonidio Bouças - Hely Tarqüinio -

Antônio Roberto - José Braga. -
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva. Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão.
Carlos Murta e Elbe Brandão, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara aberta areunião e solicita
ao De putado Carlos Murta eue proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscr 4 ta pelos
membros presentes. A seguir, informa que a finalidade tia
reunião é apreciar a matéria da pauta. O Presidente comunica
o recebimento de ofícios dos Srs. Sérgio Guimarães Resende.
Prefeito Municipal oe Conquista Hilmar Sathler César.
Presidente da Câmara Municipal de Lajinha: Irene Vianna
Diniz e Outros, Substitutos de Serventias do Estado (todos
publicados no "Diário do Legislativo, em 14/11/96). O
Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário tia Assembléia. Submetido a discussão
e votação, é aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
954/96, que recebeu parecer favorável do relator. Deputado
Arnaldo Penna. São a provados, também, os Requerimentos nos
1.773/96. Que recebeu da relatora, Deputada Elbe Brandão.
parecer pela aprovação com a Emenda ng 1. e 1.774/96, que
recebeu do relator. Deputado Arnaldo Penna, parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo ng 1. Em seguida, passa-
se à discussão e á votação dos Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 832. 833, 854, 859 e 861/96, q ue são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos De putados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ord i nãria, determina a
lavratura tia ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1996.
Ájalmar Silva, Presidente Durval Ângeo - Elbe Brandão

Arnaldo Perna,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
19/96

Comissão cie Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei complementar em epigrafe. de autoria do
Governador do Estado, revoga o art. 2 1 tia Lei Complementar
no 37. tie 1995.
Enviada a esta Casa por meio da Mensagem ng 151/96, foi a
proposição publicada em 21/11/96 e distribuida á Comissão de
Constituição e Justiça para receber parecer quanto aos
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aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante dispõe o art. 195. c/c o art. 103. V, a'. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta pretende revogar o art. 21 da Lei
Complementar flQ 37. de 19/1/95. a qual dispõe sobre criação,
incorporação, fusão e desmembramento de município e dá
outras providências.
O referido artigo estabelece regras pertinentes à fixação e
à distribuição da parcela proveniente da arrecadação do ICMS
pertencente aos novos municípios. regras essas que deveriam
ter sido cumpridas pela Secretaria da Fazenda no prazo de 60
dias contados da data de publicação da Lei Complementar ng
37, de 1995.
Argumenta o Chefe oo Poder Executivo, em favor da revogação
do dito dispositivo legal, que as exigências nele contidas
são de dificil, se não impossível operacionalidade técnica.
E de se ressaltar que o Poder Executivo propõe a adoção de
solução eficiente para a fixação o indice do VAF
pertencente aos novos municípios criados em dezembro de
1995, fazendo-o por meio do Projeto de Lei ng 1.025/96. ora
em tramitação nesta Casa. que altera a Lei flQ 12.040, de
28/12/95. mais conhecida nos meios de comunicação por 'Lei
Robin Hood".
Sendo assim, para que não haja dicotomia de normas legais
sobre o assunto, a medida ora proposta encontra boa
justificativa.
Ademais, inexistem óbices constitucionais referentes á
competência e à iniciativa da matéria, uma vez que ela,
dispondo sobre peculiaridades administrativas. tributárias e
financeiras da administração pública estadual, insere-se
entre aquelas de competência legislativa concorrente do
Estado membro, nos termos do art. 24. 1, da Magna Carta, não
sendo, ainda, de iniciativa privativa de qualquer dos
Poderes.
Isso posto, a proposição em pauta coaduna-se com a ordem

jurídico-constitucional vigente.
Conclusão

Pelo exposto concluímos pela juridicidade, pela
constitucional icade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar flQ 19/96.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente e relator - Anivaldo Coelho -
Simão Pedro Toledo - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 917/96

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

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n
917/96 visa a declarar de utilidade pública a entidade
Fantasiarte - Produções Artisticas. com sede no Município de
Mantena.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela ijridiciCade, pela
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Constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou-lhe a Emenda ng 1, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto no lQ turno, conforme
prevêem as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade Que se deseja declarar de utilidade pública é
sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é o
desenvolvimento de atividades artisticas e culturais,
contribuindo de maneira marcante para a preservação cas
tradições da comunidade de Mantena e adjacências.
Pela importância social de suas atividades e pela

contribuição que tem dado ao setor das artes, a entidade faz
jus ao titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 917/96 com a Emenda ng 1, da Comissão oe Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Ailton Vilela, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 974/96

Comissão cc Saúoe e Ação Social
Relatoro

De iniciativa co Deputado José Maria Barros, o projeto de
lei em tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Casa de Caridade Leopoldinense, com sede no Município de
Leopoldina.
Nos termos regimentais, a proposição foi examinada

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. cue
concluiu pela juriõicidaoe, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.
Dando continuidade aos trabalhos, compete agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
A Casa de Caridade Leopoldinense é sociedade civil de
direito privado, de caráter beneficente, ass'stencial e
educacional.
Para alcançar seus objetivos estatutários, a entidade
presta serviços na área médica e hospitalar. Oferece
educação sanitária e promove cursos e treinamento para a
formação ou aperfeiçoamento do seu quadro de pessoal
Destarte. consideramos a entidade merecedora do titulo

declaratôrio de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 974/96 no ig turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 980/96

Comissão de Saude e Açãc Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
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epigrafe visa a declarar de utilidade pública a entidade
Serviços de Promoção ao Menor e à Família - SERPAF -, com
sede no Município de Sete Lagoas.
Preliminarmente, foi a matéria examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 104. 1, "a u , do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta serviços na área educacional
ao menor carente, desenvolvendo atividades e projetos que
visam á sua qualificação técnico-profissional. Presta-lhe
também assistência médica, odontológica e psicológica.
Já ao promover atividades culturais, esportivas e de lazer,
fortalece os laços entre os moradores do local onde está
situada.
Realizando trabalho de inegável importância social, justa

se torna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela aprovação ao Projeto ce
Lei flQ 980/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 982/96

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

A proposição em referência, do Deputado Paulo Schettino,
institui, no âmbito estadual, o Dia do Capoeirista.
Publicada em 17/10/96, a matéria foi apreciada,
preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice a sua tramitação.
Em atendimento ao q ue prescreve o Regimento Interno, vem,
agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A capoeira é, hoje, uma prática cultural de caráter
artístico. com regras e movimentos definidos. aue evidenciam
sua origem - ela foi criada pelos escravos, que a
exercitavam como luta, para o ataque e a defesa individuais.
Proibida, por Isso mesmo, por muito tempo, hoje perdeu, em
parte, seu caráter agressivo para assumir a condição de luta
artisticamente trabalhada e expressão maior da cultura
negra.
Nada mais justo que se comemorar o Dia do Capoeirista no
dia 3 de agosto. como já se faz em outros Estados e
municios, para celebrar um fato cultural profuncamente
ligado a nossas mais antigas tradições.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei flQ 982/96 na forma original
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1996.
Anq erson Adauto. relator.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Na 991/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Hely
Tarquiriio, dispõe sobre a valorização da l ingua portuguesa
no Estado de Minas Gerais.
Publicado em 19/10/96, vem o projeto a esta Comissão, para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende valorizar a utilização ca
língua pátria em documentos produzidos por órgãos e
entidades das administrações direta e indireta cio Estado, e
em eventos dos quais estes participem.
Para tanto, veda o uso de expressões em lingua estrangeira
nos mencionados documentos e procura estimular o uso da
língua portuguesa no territorio mineiro por intermédio de
programas desenvolvidos pelas Secretarias da Educação e da
Cultura, por instituições de ensino e academias de letras.
Constata-se que a matéria está inserida no rol de
prerrogativas desta Casa Legislativa, por força do disposto
no art. 61 oa Carta mineira, que coloca, entre as
atribuições deste Poder, todas as matérias de competência co
Estado.
Entendemos, contudo, que a proposta padece de vícios de
natureza constitucional, que poderão ser facilmente sanados
mediante a apresentação das emendas que fazem parte deste
parecer.
Com efeito, o art. 3. V, do projeto preconiza a vedação ao
uso de termos e expressões em língua estrangeira nos textos
de livros, jornais, revistas ou OL 2s publicações
veiculadas pela iniciativa privada.
Este preceito, contudo, ao versar sobre matéria que diz
respeito aos entes particulares. insere-se na esfera de
Competência da União, a Quem compete legisla r sobre o
direito civil.
O mesmo ocorre, tambêm, com a norma constante no art. 4g do
projeto, que, além da imperfeição anteriormente apontada,
Poderá inviabilizar a participação dos órgãos e das
entidades ligadas à administração piDlca em importantes
eventos de natureza cultural, cientifica, educacional, entre
tantos outros aue acontecem, até mesmo nas dependências de
órgãos ou entidades públicas, por iniciativa de entidades
privadas.
Diga-se, por último, que inexiste qualquer vedação de ordem

constitucional para que se inicie o processo legislativo
mediante apresentação da proposta parlamentar, uma vez que a
matéria não se insere entre as arroladas no art. 66 cia
Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei np
991/96 com as Emendas ngs 1 e 2. a seguir redigidas.
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EMENDA No 1
Suprima-se no art. 3ç, V, a expressão 'ou privada.

EMENDA No 2
Suprima-se o art. 4ç
Sala das Comissões. 26 ie novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Ivair Nogueira - Hely Tarqijinio - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.002196

Comissão de Constitção e Justiça
e1ator io

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei ng
1.002/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Janaúba, com
sede no Município de Janaúba.
Após sua publicação em 31/10/96, vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria err exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A APAE de Janaúba atende às condições estabelecidas pela
citada lei, tendo em vista a documentação apresentada, razão
pela qual não encontramos óbice à tramitação do projeto.
Torna-se necessário emendar a proposição, no entanto, para
aperfeiçoá-la.

Conclusão
Diante ao exposto, concluímos pela juridicidace. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.002/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Janaúba, com
sede no Município de Janaúba.".
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Hely Tarqüinio.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.005/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista. o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Conferência
São Vicente de Paulo de Turmalina. com sede no Município de
Turmal iria.
Publicado no "Diário do Legislativo" de lQ/11/96. foi o

projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do dis posto no art. 195, c/c o art. 103. V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os
documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública.
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prevista na Lei flQ 12.240. oe 5/7/96. que regula a matéria.
Constata-se, pois, que a entidade esta em funcionamento ha
mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos cargos que ocupam na instituição.
Assim, não encontramos impedimento legal e constitucional á
tramitação do projeto.
Entretanto, objetivando atender á melhor técnica
legislativa e às exigências legais, apresentamos emenda à
proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.005/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
'Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a

Conferência São Vicente de Paulo de Turmalina, com sede no
Município de Turnalina..
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente -. Anivaldo Coelno, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro ToleÓo - Hely Tarqüinio.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 883/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise tem por esco po declarar de utilidade pública o Grupo
da Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada no lo turno na forma proposta, vem a matéria a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em
atendimento ao que dispõe o Regimento interno.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o projeto.

manifestamo-nos favoráveis à declaração oe utilidade pública
da entidade em questão, tendo em vista o cunho social de
seus objetivos estatutários.
Com efeito, o Grupo da Fraternidade Irmão Wernner tem por
finalidade a prática do bem, tanto espiritual quanto
material; a promoção e a difusão de estudo e prática do
Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina espirita codificada
por Alian Kardec; e o desenvolvimento de atividades que
visem a promover a saúde e a higiene dos assistidos.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 883/96 no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo cia Olveira. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 903/96

Comissão ae Saúde e Ação Socia'
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa. o orojeto ae lei em
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tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Hospital de Espera Feliz, localizado no Municipio de Espera
Feliz.
A proposição foi aprovada - 1Q turno, na forma
apresentada, e agora cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
O Hospital de Espera Feliz é uma entidade com personalidade
jurídica prôpria, cujos fins sociais compreendem as
seguintes atividades, previstas no seu estatuto: prestação
gratuita de serviços médicos e cirúrgicos aos doentes
comprovadamente indigentes; atendimento a pacientes não
indigentes mediante remuneração; e ampliação de suas
dependências para atender a crescentes demandas.
Constatada a natureza eminentemente social das atividades
desenvolvidas pela entidade, nada mais justo, portanto, seja
ela agraciada com o titulo declaratôrio de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

np 903/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 943/96

Comissão de Educação. Cultura. Despo r to e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto
de lei em exame, que visa a declarar de utilidade pública a
Associação Musical Professor Eurico Heyden, com sede no
Município de Alfenas, foi aprovado no lQ turno, na forma
original
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, conforme prevêem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade em tela vem cumprindo fielmente o objetivo
proposto em seu estatuto, qual seja. praticar e difundir a
arte musical como instrumento de cultura e prestação de
serviços à comunidade alfenerise nas festividades cívicas,
religiosas e recreativas.
Julgamos, oportuna, pois, a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 943/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996
João Leite. relato.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 958/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relator ic

De iniciativa do Deputado Ronalao Vasconcellos. o Projeto
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de Lei no 958/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Creche Vovó Catarina Freitas, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, na forma proposta, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Iterando o poscioriamento 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 na área educacional e cultural.
visando à integração ca criança e do adolescente no seio
familiar e na sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 958/96 no 2Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 210a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1996

Presidência dos De p utados Agostinho Patrús, Wanderley Avila.
Maria José Haueisen, !Drahim JacoD e Ermano Bat'sta

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens rigs 153 a
156/96 (encaminham. respectivamente o Projeto de Lei nQ
1.039/96, as emendas ao Projeto de Lei flQ 1.016/96 e os
Projetos ce Lei ngs 1.040 e 1.041/96), do Governador co
Estado - Oficios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei flQS 1.042 a 1.045/96 -
Requerimento ng 1.856/96 - Requerimentos da Comissão de Meio
Ambiente e dos Deputados Alberto Pinto Coelho. Wandenley
Ávila e José Bonifácio - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Ermano Batista('-, ). Dimas Rodrigues e Ronaico
Vasconcel los e da Comissão de Educação - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Geraldo Rezende. Paulo Piau. Alencar
da Silveira Júnior, Ronaldo Vasconcel los e Marco Régis - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição flQ 28/96 -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado José Bon i fác i o; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Wanderey Av la e Alberto Dirto
Coelho e da Comissão de Meio Am p 'ente: aprovac -
Requerimentos ngs 1.451. 1.455 e 1.624/96: aprovaçãc 2a

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves;
aprovação - Discussão, em 2g turno, co Projeto co Lei ng
785/96: a provação na forma do vencido em 1 turno -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 215/95:
encerramento da discussão: votação do projeto, salvo emenda;
rejeição: prejudicialidade cia Emenda ng 1 - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 532/95; aprovação - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Aiiton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Diizon
Meio - Dimas Roarigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra P into - Hely

Tarqü'ínio - Irani Barbosa - Ivair Noguei r a - ivo José -
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Jairo Ataide - 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 Cecê -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - 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 - Toninho
Zeitune -Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 141-15rnin.
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
ca ata ca reunião anterior.

la 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 Antônio Júlio, 5Q-Secretario, nas funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 153/96*
Belo Horizonte, 26 de novembro de 1996
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminflar a vossa Excelência, para exame
aessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação
de crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências
O projeto encaminhado prevé a adoção oe providências
destinadas ao saneamento das finanças públicas do Estado.
como conseqüência e em estrito cumprimento do Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal voltado para esse
objetivo.
Tais providências estão amplamente detalhadas na exposição

que me foi encaminhada pelo Secretário de Estado da Fazenda
e que estou anexando para conhecimento dessa Casa.
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa
Excelência que o projeto de lei incluso seja apreciado nos
termos do artigo da Constituição do Estado.
Apraz-me renova , a Vossa Excelência meus protestos de

elevado apreço e cistinta consideração.
Eduardo Azeredo. Governacor Co Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.039/96
Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar

operação de crédito com a União, no valor de
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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 oe 1996.

§ l Q - Serão refinanciados a divida mobiliária, os
empréstimos da Caixa Econômica Federal concedidos com amparo
nos votos CMN flQ5 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.

2g - O refinanciamento terá prazo de 30 (trinta) anos,
juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), correção mensal
pelo IGP-DI e amortização mensal pela Tabela Price.
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 -
CASEMG - 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 artigo lg desta lei.
Art. 3g - Para atender a 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 nQ
11.967. de lQ de novembro de 1995, será utilizado no
pagamento de que trata o "caput deste artigo.
§ 2g - 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 artigo 6Q desta lei.
§ 3Q - Se o produto da alienação dos bens referidos nos

artigos 2Q e 3Q for insuficiente para satisfazer 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,
especificando-os previamente por meio de decreto, e
obedecendo, quanto à forma de alienação, aos procedimentos
legais aplicáveis à espécie.

4ç - O Poder Executivo poderá ainda utilizar, para a
mesma finalidade prevista no parágrafo anterior. Outros
ativos representados por direitos creditôrios, inclusive
aqueles que detenha contra a União.
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5g - As alienações oue vierem a ser realizadas em
conjunto com a União terão por base laudo técnico de
avaliação, ficando a fixação de preço minimo e o modelo de
venda para serem estabelecidos de comum acordo entre o
Estado e a União.
Art. 4 - Se. após o cumprimento das autorizações previstas
no artigo anterior, persistir saldo devedor na conta gráfica
mencionada no artigo 3g, a parcela do refinanciamento, na
proporção de 4 (quatro) para 1 (um) do saldo devedor da
referida conta, acrescido desse saldo, será refinanciada
pelo custo médio de captação da divida mobiliária interna do
Governo Federal.
Ar-L . 5 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar

operação de Crédito, mediante a celebração de contratos de
financiamentos 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 a sub-rogação das obrigações da
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA - em
liquidação extrajudicial, capitalização do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais - CREDIREAL -. para atender aos
encargos com os benefícios da Aposentadoria Móvel Vitalícia
- AMV - e provisões para 1 iquidação de créditos duvidosos,
assunção e liquidação dos débitos ca Minas Gerais
Participações S.A. - MGI - junto ao BEMGE e CREDIREAL,
conforme autorização do voto ng 029/95 do Conselho Monetário
Nacional, e capitalização do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único - O financiamento terá prazo de 30 (trinta)
anos, juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), correção
mensal pelo IGP-DI e amortização mensal pela Tabela Price.
Art. 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a receber do
Banco Central do Brasil os encargos de liquidante da Caixa
Económica do Estado de Minas Gerais, em regime ordinário. e
praticar todos os atos necessários ao encerramento da
liquidação e à extinção da MINASCAIXA.
Art. 7 - Após a transformação da liquidação extrajudicial
da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais em liquidação
ordinária e sua assunção pelo Estado ce Minas Gerais, nos
termos do artigo anterior, o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG - devidamente autorizado pelo Banco
Central do Brasil. transferirá para a massa em liquidação
todo ativo e o passivo resultantes de operações oe Crédito
com ele celebradas sob o amparo do voto nQ 194/96. do
Conselho Monetário Nacional, para o ajuste do sistema
financeiro estadual.

Parágrafo único - Após a realização de auditoria especial.
o Poder Executivo, para atender a exigência do Banco Central
do Brasil, poderá dar termo de quitação àquela autarquia
federal e a todos que tenham exercido as funções de
l iquidante da Caixa Econômica co Estado de Minas Gerais,
pelos atos de administração, disposição e oneração
praticados durante o Denodo de liquidação extrajudicial.
Ant. 8Q - O Poder Executivo fica autorizado a tomar as
providências necessárias para adaptar a empresa pública
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Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - às
normas que vierem a ser editadas pelo Conselho Monetário
Nacional e aplicáveis às agências de fomento, respeitada sua
personalidade juridica atual.
Art. 9g - Para a execução do disposto nesta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito próprio ao
orçamento, até o limite necessário.
Art. 10 - Para assegurar o cumprimento das obrigações
decorrentes do refinanciamento de aue trata o artigo lg e
dos financiamentos de que trata o artigo 5g, fica o Poder
Executivo autorizado a oferecer em garantia ou
contragarantia os recursos provenientes de receitas próprias
e quotas a que se referem os artigos 155, 157 e 159. incisos
1, alinea "a". e II. da Constituição Federal.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial o artigo 3Q da Lei nQ 12.203. de 17 de junho de

1996.
- 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 154/96
Belo Horizonte. 26 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as emendas

que se seguem. para serem introduzidas no Projeto de Lei ng
1016/96. de minha iniciativa, que altera a Lei ng 6.763, de
26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais:

EMENDA No 1
O lg do artigo 23 da Lei rig 6.763. de 26 de dezembro de
1975, com a redação dada pelo artigo 1Q do Projeto de Lei n
1.016/96, passa a ser parágrafo único.

EMENDA No 2

o 5g ao artigo 32 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de
1975. alterado pelo artigo lQ do Projeto de Lei ng 1.016/96,
passa a ter a seguinte redação:

11§ 5Q - Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se
bem do ativo permanente aquele imobilizado pelo prazo minimo
de 12 (doze) meses, e após o uso normal a que era
destinado."
A substituição da expressão lg" para "parágrafo único",
de que trata a Emenda ng 1. é mera conseqüência do disposto
no artigo 7g do Projeto de Lei no 1.016/96, que prevê a
revogação do 2Q do artigo 23 da Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1975. devendo, portanto, o lg desse artigo
subsistir, como é proposto, como parágrafo único.
Por sua vez, a Emenda flQ 2 confere nova redação ao Sg,
para que esse dispositivo se torne cornpativel com o disposto
no Inciso XI do artigo 7g. Pretende-se, com efeito, tributar
a saida de bem antes de decorridos 12 (doze) meses de sua
aquisição, equiparando-o a mercadoria, motivo pelo qual se
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faz necessário assegurar a apropriação do crédito. Em
contrapartida, na medida em que se deixa ae tributar o bem
alienado após 12 (doze) meses de sua aquisição, exige-se o
estorno proporcional do crédito.
Esses são os motivos que me levam a solicitar a alteração
do Projeto de Lei no 1.016/96. nos termos das emendas que
constam nesta mensagem.
Apraz-me renovar a vossa Excelência meus protestos oe
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.016/96.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 155/96
Belo Horizonte. 26 de flOverrDC ae 199€
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 o Poder
Executivo a reverter imóvel ao Municipio de Bueno Brandão.
O imóvel de que trata o projeto incorporou-se ao patrimônio
do Estado por coação do Municipio de Bueno Brandão. sob a
condição de que nele se instalasse a sede ca comarca.
o Estado cumpriu o compromisso, e, por longos anos, o
imóvel abrigou o fórum da cidade. Com a transferência deste
para local mais apropriado, passou a administração
municipal, com prévia autorização, a utilizá-lo nos serviços
da APAE. Planeja, ainda, instalar ali a sede da Casa da
Criança. Para tanto, necessita empreender reformas
substanciais no prédio. Tais obras, obviamente, só podem ser
concretizadas após a sua reversão ao municipio.
O pleito do municipio se me afigura justo, e, tendo havido
manifestação favorável do Tribunal de Justiça, submeto a
medida á indispensável aprovação dessa Casa.
Tratando-se de matéria de relevante interesse para a

comunidade ce Bueno Brandão, solicito a vossa Excelência que
o projeto seja apreciado em regime de urgência, previsto no
artigo 69 da Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação de meu alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.040/96
Autoriza o Poder Executvo a r everter imóvel ao Municipio

de Bueno Brandão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao

Murilcipio de Bueno Brandão imóvel urbano situado na Rua Bom
Jesus (antigo fórum), no centro de Bueno Brandão,
constituido ce terreno e respectivas penfeitorias, com a
área ce 340.00m2. confrontaco pela frente com a Rua Bom
Jesus; pela direita e pelos fundos com terrenos de Júlio
Cesar de Carvalho; e pela esquerda com a Rua Capitão Eduardo
Carneiro, havido por doação, conforme escritura pública
registrada a fls. 01 do Livro 3 do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Bueno Brandão.
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Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se á sede da Casa da Criança e da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de bueno Brandão.
Art. 2g - A reversão far-se-á sem ônus para o Estado.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - 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 NQ 156/96*
Belo Horizonte, 26 de novembro 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 o Poder
Executivo a permutar imóvel com José Braz.
A permuta de que trata o projeto vem ao encontro da
necessidade de dotar os serviços forenses de Muriaé de
instalações compatíveis com os seus crescentes encargos.
De fato, de há muito as autoridades judiciárias com

exercício naaueia comarca solicitam providências com vistas
à melhoria das suas condições oe trabalho, uma vez que as
dependências do fórum local são por demais acanhadas.
Assim, ao adquirir imóvel com área maior, em ponto central
da cidade e sem encargo financeiro ao erário, pois a
avaliação realizada nos prédios mostrou valores
equivalentes, aã a administração estadual um passo decisivo
na solução do problema. Releva destacar, ainda, que da
proposta consta cláusula segundo a qual o Estado continuará
utilizando o imóvel permutado por período de 3 (três) anos.
sem ónus, a fim de que não haja solução de continuidade nos
serviços forenses, até que se concluam as obras de adaptação
do novo prédio.
Tratando-se de medida de capital importância na
administração da Justiça, permito-me solicitar a Vossa
Excelência que seja o projeto apreciado em regime de
urgência, previsto no artigo 69 da Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, renovo aVossa Excelência as expressões

cio meu alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.041/96
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel que especifica

com José Braz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Pocier Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com
a área de 707.70m2 (setecentos e sete metros quadrados e
setenta ciedimetros quadrados) e respectiva benfeitora,
constante de prédio com 609,53m2 de área construida, situado
na Rua Coronel Domiciano. ng 170, em Muriaé. registrado no
Cartório do Registro de Imóveis cie Muriaé, matricula n
24028. a fls. 196 do Livro 2-Z. por imóvel de propriedade cie
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José Braz, constituido 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, situado na Rua
Artur Bernardes, nQ 115, centro de Muriaé, registrado sob o
ng 01, matricula ng 16924, a fis. 80 do Livro 2-P. do
Cartório de Registro de Imoveis da Comarca de Muriaé.
Art. 2ç - 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 ónus, pelo prazo de
3 (três) anos a partir da sua assinatura.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data ce sua

DuDl icação.
Art. 4Q - 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.

OFÍCIOS
Do Sr. Pedro Eurico de Barros e Silva. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estaco de Pernambuco, encaminhando
cópia da Indicação flQ 7.539, a provada por essa Assembléia.
em Que solicita á Mesa da Câmara cos De putados tramitação em
regime de urgência para a Emenda á Constituição nQ 198-A. (-
A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado, informando que foram adotadas
por esse Tribunal as medidas sugeridas no relatório
conclusivo emitido pela CPI instaurada para proceder a
estudos sobre a apuração dos indices do VAF em municipios do
Estado. (- A CPI do VAF.
Do Sr. AluiSio Fantini Valério. Presidente da RIJRALMINAS,

agradecendo a homenagem prestada por esta Assembléia àquela
Fundação pela passagem de seu 300 aniversário.
Do Sr. Raimundo Nonato Vieira, Secretário Municipal de

Administração do Municipio de Almenara, encaminhando cópia
do Decreto no 65/96, que estabelece estado de emerg'.cia
nesse murricipio em virtude das fortes chuvas que atirig am a
região. (- A Comissão de Defesa Socal.)
Do Sr. Ronan Ramos ce Oliveira. Chefe co Cerimonial do

Governo do Estado, informando que o Governador co Estado não
poderá comparecer à solenidade ce entrega das Medalhas da
Ordem do Mérito Legislativo, tendo designado como seu
representante o Procurador-Geral do Estado.
Do Sr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião
especial comemorativa dos 30 anos da RURALMINAS.
Do Sr. Celso Mello de Azevedo. Provedor da Santa Casa de

Belo Horizonte, agradecendo a oportunidade de participar da
reunião do dia 7/11/96 da Comissão de Saúde e Ação Social
(- A Comissão de Ação Social,

TELEGRAMAS
Do Sr. Alcides José Saldanha, Ministro dos Transportes,

agradecendo o convite para a reunião destinada a discutir a
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viabilidade econômica das linhas de trem de passageiros
desativadas no Estado. (- A Comissão de Administração
Pública.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, acusando o recebimento do Ofício ng
2.777/96 e informando q ue o assunto foi encaminhado à
Secretaria da Fazenda para exame. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 1.661/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, acusando o recebimento ao Oficio flQ

2.902/96 e informando que o assunto foi encaminhado à
Secretaria da Educação e à CEMIG para exame. (- Anexe-se ao
Requerimento flQ 1.697/96.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, acusando o recebimento do Oficio ng
2.905/96 e informando que o assunto foi encaminhado à
Secretaria da Educação para exame. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 1.725/96. 

CARTÕES
Da Sra. Christiane Puliti, Assessora do Governador do
Estado, agradecendo, em nome deste, o convite para a reunião
especial em homenagem á CDI-MG pelos seus 25 anos de
fundação.
Do Sr. Antônio Carlos Fraga, Secretário Executivo da
Fundação de Apoio ao Ensino. Pesquisa e Extensão - FAEPE -,
ae Lavras, agradecendo o convite para o debate sobre o
sistema federal de ensino superior e o desenvolvimento do
Estado.

Apresentação de Proposições
o Sr. Presidente (Deputado Ertnano Batista) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.042196

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra
Diocesana de Guaxu pé imóvel para instalação de um centro de
atividades comunitárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter á Mitra Diocesana de Guaxupé o imóvel da Praça
Santa Rita, localizado em Nova Resende. constituido por 2
(dois) prédios de tijolos, coberto por telhas, sendo um
frontal à praça, e o outro, ao fundo, contendo instalações
de luz e água. O primeiro possui 7 (sete) salas, e o
segundo. em 2 (dois) pavimentos, 5 (cinco) salas, em uma
área de 1.182.20m2 (mil cento e oitenta e dois metros
quadrados e vinte decímetros quadrados), ou seja. 25,70m
(vinte e cinco metros e setenta centímetros) de frente,
confrontando com a Praça Santa Rita: 25.70rn (vinte e cinco
metros e setenta centímetros) de fundo, confrontando com a
Rua XV de Novembro: e 46.00m (quarenta e seis metros) de
cada lado, confrontando, CO lado direito, com propriedade de
Altamiro Antônio Magalhães. e, do lado esquerdo, Com
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propriedade de Erothides Anacleto De Pãdua, adquirido pelo
Estado de Minas Gerais por doação da Mitra Diocesana de
Guaxupé. conforme escritura lavrada em 18 de janeiro de
1996. devidamente registrada sob o flQ 14.454, a fls. 119 do
livro ng 3-M. do Oficial do Registro oe Imóveis da Comarca
ce Nova Resende.
Art. 20 - Destina-se o imóvel á instalação de um centro de

atividades comunitárias.
Art. 3g - O imóvel retornará ao Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados a partir da data de publicação desta
lei, a Mitra Diocesana de Guaxu pé não cumprir a finalidade
prevista no artigo anterior.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data oe sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Em 4/8/52. a Mitra Diocesana ce úuaxupé doou

ao Estado de Minas Gerais o imóvel em questão, para a
instalação de uma escola. Nele foi instalado o antigo
Ginásio Estadual, que, hoje, funciona em prédio padrão
construido pelo Estado.
Ressalte-se que por ocasião da doação não foi imposta ao
Estado condição nenhuma. Sabe-se, tão-somente, que a
intenção do doador e do adquirente foi a de lá implantar uma
escola. Tal intenção foi atingida, até a transferência do
então Ginásio Estadual para o novo prédio.
Ora, nada mais justo, então, do oue o Estado fazer reverter
a doadora o próprio imóvel que recebeu e do qual longo
tempo se serviu.
Ressalte-se, ainda, que conforme expedientes anexados á

presente justificação, o Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Administração, é favorável à reversão
proposta.
Por essa razão, es pero merecer o apoio do augusto Plenário

à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.043/96
Declara oe utiicaoe pública o Centro Social São Sebastião

- CESE -, com sece no Municipio de Coimbra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Social São Sebastião - CESE -, com sede no Municipio de
Coimbra.
Art. 2g - Esta le i entra em vigor na bata ce sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de novembro de 1996.
Miguel Martini
Justificação: No âmago do ser humano existe a procura

constante por uma vida melhor. Na trilha seleta e nobre dos
que buscam realizar sonhos alheios caminham os componentes
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do Centro Social São Sebastião.
Crendo no amor ao próximo e no trabalho voluntário em
beneficio dos segmentos carentes, o Centro tem conseguido
importantes vitórias ao enfrentar as pendências sociais mais
agudas.
Confiantes de que podem oferecer melhores condições de vida
aos membros da comunidade católica da Paróquia de São
Sebastião, em Coimbra, os componentes da entidade empreendem
projetos susceptíveis de lhes propiciar vasta gama de
atividades e benefícios. Com abnegação e muito esforço,
conseguem ampliar gradativamente o número de pessoas
acobertadas pela rede de assistência criada pela
institução, cientes de que estão construindo o alicerce
para a sustentação Ce uma sociedade fraterna.
Por certo este parlamento, reconhecendo o altruísmo de tais
ações, se empenhará em conceder o titulo declaratório de
utilidade pública ao mencionado Centro.
- 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 Np 1.044/96
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de
Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no
Município de Três Corações.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 1996.
Ailtori Vilela
Justificação: Trata-se de entidade sem fins lucrativos, que
promove o desenvolvimento da comunidade por meio de obras e
ações, com recursos próprios ou provenientes de doações e
empréstimos.

 

Ela proporciona aos associados e seus dependentes
atividades econômicas, culturais e desportivas. Proporciona,
ainda, a integração entre os habitantes do lugar,
solidificando o espírito associativo; promove atividades
assistenciais, diretamente ou por intermédio de instituições
filantrópicas, e consclentiza a comunidade de suas
potencialidades, estimulando seu desenvolvimento.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos ao art. 195. c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.045/96
Autoriza o Estado a doar ao Municiolo ce Poços ce Caldas os
imóveis oue menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a
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promover a reversão dos bens especificados no art. 2g desta
lei, constantes no patrimônio da Companhia Mineradora de
Minas Gerais - COMIG -. e a doá-los ao Município de Poços de
Caldas.
Art. 2g - São os seguintes os bens a serem doados nos
termos do artigo anterior:

- as edificações do Balneário Mário Mourão, das Termas
Antônio Carlos e do Centro Nacional de Convenção - CENACON -
Pálace Cassino e seus respectivos terrenos;
II - as emergências termossulfurosas dos grupos Pedro

Botelho e Fonte dos Macacos:
III - os bens móveis, _os aparelrios, os equipamentos, os

utensilios e as instalações  que se encontram no interior dos
imóveis e das casas de máquinas das emergências
termossulfurosas nomeados nos incisos anteriores.

 

Parágrafo único - A doação referida no caput" só se
efetivará se cumpridas as exigências formais para a
transferência de patrimônio das empresas de economia mista.
Art. 3Q - Os bens constantes nos incisos do art. 1Q desta
lei serão utilizados pelo Município de Poços de Caldas para
as atividades ligadas a industria do turismo, à realização
das atividades sociais, culturais e educacionais do
município e para a implantação de atividades de lazer.
Art. 4Q - Os bens descritos nos incisos do art. lQ desta
lei reverterão ao patrimônio do Estado se. a qualquer tempo,
não lhes for dada a destinação prevista no artigo anterior
ou se não forem cumpridos os encargos constantes no artigo
seguinte.
Art. 5Q - Constituem encargos da doação a que se refere o

art. lQ:
- o abastecimento de água termossulfurosa á piscina

térmica e ao Balneário do Pálace Hotel, em quantidade
suficiente para o seu pleno funcionamento, pelo Muriicipio de
Poços de Caldas, mediante cobrança definida pelo consumo em
valor de litro, conforme aferição por hidrômetro:
II - a observância pelo Município de Poços de Caldas das

exigências de manutenção das caracteristicas físicas dos
imóveis das Termas Antônio Carlos. do Balneário Dr. Mário
Mourão e do Centro Nacional de Convenções - CENACON - Pálace
Cassino, no caso de obras, reparos e conservação daqueles
bens.
Art. 6 - Os contratos de cessão de uso, celebrados entre o
Governo do Estado de Minas Gerais, a HIDROMINAS e a
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. datados de 19/1/90
e com vigência, o primeiro até 30/9/2014, e o segundo até
28/2/2015. são considerados extintos a partir da
transferência dos bens descritos nos incisos do art. 1 
desta lei.
Art. 7g - No prazo de 60 (sessenta) dias, a Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração cuidará da
elaboração de croquis dos terrenos com a demarcação das
áreas referentes ao disposto nos incisos 1 e 11 do art. 1Q
desta lei e determinará a lavratura da escritura pública de
doação e seu respectivo registro.
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Parágrafo único - No prazo mencionado no "ca put". essa
Secretaria procederá ao inventário dos itens descritos no
inciso III do art. lg desta lei.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de novembro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Governo do Estado, sob a coordenação do
então Presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada,
construiu o conjunto arquitetônico situado no Par que José
Afonso Junqueira, na cidade de Poços de Caldas. Tal
empreendimento possibilitou a instalação de um balneário nos
moldes existentes na Europa na década de 1920, para
tratamento de saúde por meio da cura pelas águas termais.
Poços de Caldas viu, então, sua imagem projetada no Pais

como a cidade das águas miraculosas. Dessa maneira, por meio
da ação terapêutica das águas sulfurosas do município, as
Termas Antônio Carlos e o Balneário Mário Mourão prestaram
inegáveis serviços hidriátricOS, cinesiterápicos e
fisioterápicos a um incontável número de pessoas. Não
bastassem as vantagens do tratamento pela crenoterapia.
Poços de Caldas passou a oferecer um completo serviço de
hotelaria e lazer ás pessoas que a procuravam, graças à
construção do Pálace Hotel e do Pálace Cassino. Dos áureos
tempos da permissão do jogo, o poços-calciense construiu uma
pujante cidade, voltada para o turismo e com um índice de
qualidade de vida invejável.
Graças à atuação do Poder Executivo municipal, quando tive
a nonra de dirigi-lo, como Prefeito da estância, foi
possível buscar forma de atenuar a perda considerável de
turistas gerada por dois motivos básicos: a má administração
por parte do Estado do complexo do Pálace Hotel e a
diminuição dos tratamentos cie crenoterapa. ocasionada pela
descooerta e difusão dos antibióticos.
Ora, encontravam-se as Termas e o Balneário completamente
sem manutenção, com várias peças destruidas e em total
abandono. O Pálace Cassino, verdadeira instituição presente
na memória do poços-caldense. encontrava-se parcialmente
destruido.
O Estado, pobre de receitas, via-se sem recursos para
realizar os investimentos necessários á recuperação dos
próprios públicos. Mais grave ainda: não sabia o Estado como
solucionar o sério problema de recuperar, conservar e atrair
pessoas para o complexo turístico do Parque José Afonso
Junqueira.
Pude então, como Prefeito, assinar um contrato de cessão de
uso com o Governo Estadual. Pelo mencionado contrato. a
Prefeitura obrigou-se a recuperar, manter e conservar os
próprios públicos e, consequentemente, a administrá-los. Ao
Estado coube, tão-somente, ceder os bens móveis e imóveis
Dor um período de 25 anos, cujo término se dará no ano de
2014.
0 Governador Eduardo Azeredo. em recente visita a Poços de
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Caldas, extasiado diante da beleza do Pálace Cassino e
tomando conhecimento do que acontecera, ficou sensibilizado
com a solução encontrada pela Prefeitura Municipal em 1990.
Assim sendo, sugeri a S. Exa. que deixasse um sinal de sua
administração em Poços de Calcas e, consequentemente,
permitisse que a Prefeitura Municipal se tornasse, de fato e
direito, a proprietária do Balneário Mário Mourão, das
Termas Antônio Carlos e do Pãlace Cassino. Para tanto, caso
concordasse, este Deputado apresentaria um projeto de lei
por meio do qual a Assembléia Legislativa autorizaria a
coação dos mencionados imóveis, desde que o Governador, de
fato, determinasse fossem concretizados os atos necessários
à doação.
O Governador, de plano, concordou com o pedido e assumiu o
compromisso de, aprovado o projeto de lei, sancioná-lo e
fazer cumpri-lo. Por essa razão, espero merecer o a poio de
meus pares para a Sua aprovação.
Cumpre esclarecer aos Srs. Deputados q ue o Pálace Hotel
está sob a administração privada, conforme processo de
arrendamento realizado no ano de 1990. e que continua sendo
propriedade do Estado.
Dessa maneira, o que se pretende doar ao Município de Poços
de Caldas são, tão-somente, os imóveis Que, até o ano de
2014. já se encontram soba responsabilidade direta da
Prefeitura Municipal, inclusive com relação ao gerenciamento
de pessoal necessário à sua manutenção.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos cio art.
195, c/c o art. 103. do Regmeno Interno.

REQUERIMENTO
Ng 1.856/96, da Comissão de Educação, pleiteando seja
solicitado ao Secretário de Administração o envio a esta
Casa dos documentos que menciona, relativos ao Processo
Administrativo Disciplinar flQ 385/96. (- A Mesa da
Assemblêia.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos ca Comissão
de Meio Ambiente e dos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Wanderley Ávila e José Bonifácio._

- São também encaminhadas á Mesa comu n icações cos Deputados
Ermano Batista (2). Dimas Rocrgues e Ronaldo Vasconcellos e
aa Comissão de Educação.

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

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr Presidente. Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, perplexo e muito preocupaco.
ocupo esta tribuna para falar e discutir com os nobres
colegas sobre a questão da liberação e a da regulamentação
dos jogos no Brasil. O projeto que tramitou na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados foi aprovado por 20 dos 22
Deputados Que fizeram parte da Comissão, estudando os
detalhes e não as clsepuéncias da abe r tura dos cassinos e
da liberação dos jogc: de azar no território nacional. Hoje.
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esse mesmo projeto tramita com muito bons olhos no Senado
Federal, podendo até mesmo ser aprovado ainda este ano de
1996 ou em janeiro, na convocação extraordinária do
Congresso Nacional.
A minha perplexidade e preocupação é sobre o caos

lastimável que a regulamentação dos jogos no Brasil poderá
trazer para a nossa sociedade, provocando pipocos de
contravenção contraproducente, constituindo forte fator
criminógeno, ao gerar infrações penais de maior gravidade
aos segmentos de nossa sociedade, até mesmo na própria
policia, como gerência de venda e proteção aos
contraventores, traficantes e bandidos. A tão sonhada
riqueza com a chegada dos cassinos nos municipios,
certamente irá agravar ainda mais a pobreza financeira e
espiritual do nosso povo. Deixo claro, que com esta
liberação o povo brasileiro será o grande fator prejudicado.
Dados de uma pesquisa feita pelo Prof. mineiro. Ricardo

Gazel, Diretor do Centro de Pesquisas Econômicas da
Universidade de Nevada nos Estados Unidos, mostram a grande
gravidade do problema para a sociedade dos Estados Unidos,
apesar das luzes coloridas e da riqueza estonteante dos
grandes cassinos de Las Vegas. MiarrH e Atlantic City. Na sua
última pesquisa em três estados americanos ae Illinois,
Nevada e Wisconsin mostrou a gravidade e transformações
sócio-económicas e os problemas que os cassinos trazem como,
um verdadeiro sugadouro do dinheiro da população mais pobre
nas regiões em que funcionam. Quanto mais fácil o acesso ao
cassino, maior a probabilidade de se criarem jogadores
viciados. Por exemplo, no Estado de Illinois. estudos
mostram que as pessoas oue moram a uma distância média de
8km dos cassinos jogam quatro vezes mais do que o restante
da população.
Os problemas gerados pelos cassinos Costumam ser

infinitamente maiores do que os benefícios, segundo o Prof.
Gaze]. Apesar do desenvolvimento de Las Vegas, no Estado de
Nevada, pouco se fala da grande divida social. Os índices de
abusos e negligências com crianças são os maiores dos
Estados Unidos. Naquele Estado americano o suicídio dobra
com relação a qualquer outro Estado. Em alguns meses, o
número de suicídio chega a Cobrar. Em nenhum outro Estado
americano ocorrem tantas mortes por quilómetro dirigido como
em Nevada. Existem também graves problemas de saúde, ligados
ao fumo, ao sedentarismo e ao álcool. Além disso. Srs.
Deputados, outro estudo do professor mineiro radicado nos
Estados Unidos mostra que 8.5% da população adulta da cidade
tem algum problema ligado ao jogo. Isso representa cerca de
70 mil viciados. São pessoas que faltam ao serviço para
jogar, que gastam o dinneiro CO aluguel nos cassinos. que
cometem todo tipo de fraude para tirar frutos da fantasia
dos números.
Em outro Estado americano de Wisconsin. os índices de

criminalidade aumentaram em média 9% nas regiões onde foram
construidos cassinos. O crime cresce por dois motivos: o
volume de dinheiro que gira em torno do jogo é grande e
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suficiente para que possa haver lavagem de dinheiro sujo,
como o tráfico de drogas. Além disso, onde circula muito
dinheiro há maior oportunidade para a prática de pequenos
delitos. As regiões próximas aos cassinos são verdadeiros
paraísos para batedores de carteiras. trambiqueiros e
prostituição.
E bom lembrar, ainda, ou melhor, alertar, que, se o

cassino for mantido com as apostas dos moradores da regiao,
 cidade vai perder renda. Os próprios moradores irão gastar
assustadoramente seu próprio salário, aue no Brasil é
peq ueno, apostando nos jogos ce azar. Um outro exemplo é Que
se não houver um grande incremento turistico de jogadores de
fora, quem vai pagar a conta é o morador da região, ou seja,
o dinheiro que os cassinos vão repassar aos governos
estaduais virá do próprio bolso do contribuinte local.
Exemplificando melhor, nos Estados Unidos, no Estado de
Illinois, a maioria cos jogadores é da própria re g ião. O
Estado perde US$500.000.000,00 anuais com a indústria do
jogo. Apesar de a legislação cobrar um imposto alto dos
cassinos, 20% do que as pessoas perdem no jogo vai para o
Estado, quem está pagando esse imposto são os próprios
moradores de Illinois.
Com esses pequenos exemplos, mas ja indicando futuros

problemas para a nossa sociedade, alerto os nobres colegas
sobre essa gravidade. Isso sem falar ainda da questão
ilusória de se ganhar dinheiro sem muito esforço. As pessoas
sonham com a possibilidade de, num lance de sorte, ficarem
ricas de uma hora para a outra. Isso é uma grande ilusão. As
chances matemáticas de alguém garhar dinheiro em jogo de
azar são mínimas. Ficar rico, uma probabilidade quase
infinita. Na verdade, os cassinos foram feitos para que seus
donos não percam dinheiro, em hipótese alguma.
Podemos citar, ainda. Srs. Deputados, estudos que mostram

três categorias co jogadores: os ocasionais. os compulsivos
e os patológicos. Os ocasionais já jogam preparados para a
derrota. Já o jogador compulsivo é como um alcoõlatra, ele
não tem controle sobre seus impulsos. Vai gastar tudo o que
possui para jogar, se não tiver dinheiro, vai pedir
emprestado ou vender um carro, um apartamento e se não tiver
bens pode até mesmo cometer delitos como roubos. As
probabilidades de um jogado r compulsivo cometer um furto ou
um estelionato são cinco vezes maiores do que as pessoas
normais. O vicio do jogo é um distúrbio mental catalogado no
manual de doenças mentais da Associação Psiquiátrica dos
Estados Unidos. E um problema tão grave que no mundo inteiro
estão sendo criados grupos de jogadores anônimos para
auxiliar os viciados. Os jogadores patológicos são aqueles
casos extremos, de jogadores que não pensam em outra coisa.
E alguém que vai esquecer o bem-estar proprio e o da família
para jogar. Os especialistas dizem que esse tipo de jogador
não procura ajuda, pode acabar preso, louco ou se
suicidando. Em uma outra pesquisa feita com jogadores
compulsivos e patológicos o resultado foi assustador,
sessenta por cento declararam ter oensaõo em suicidio por
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causa do jogo, outros 20% tentaram efetivamente acabar com a
própria vida por alguma razão ligada ao jogo. Para se ter
uma idéia, cada jogador viciado custa, para os países de 1
mundo, entre US$10.000,00 a US$30.000.00 por ano. Esse
dinheiro é gasto com internações, tratamentos, sistema
judiciário e penitenciário.
Agora eu pergunto aos nobres colegas: nós temos condições

de bancar a liberação e a abertura dos jogos no Brasil? Nós
vamos ter dinheiro para salvar nossos doentes compulsivos e
patológicos? Será que os nossos municípios falidos terão
cond i ções de sustentar o "glamour" dos grandes cassinos com
a miséria do povo local?

E por isso que estou perplexo com a agilidade da aprovação
pela Câmara dos Deputados de projeto de tamanha envergadura
social e por que não, apavorado com o grande galope cia
liberação dos jogos e da reabertura dos cassinos no Brasil.
Antes de finalizar, deixo o meu protesto contra esse

projeto, que estabelece que a própria economia de mercado
irá fixar ou não a viabilidade da implantação dos cassinos.
Já no caso do jogo do bicho, caberá a caoa Governo estadual
examinar e decidir pela conveniência ou não de legalizá-lo
no âmbito de seu território, fixando as regras de seu
funcionamento, conforme as peculiaridades da unidade
federativa. Para o funcionamento dos cassinos. as pessoas
jurídicas interessadas na sua exploração devem credenciar-se
junto ao órgão federal especifico, mas também ai a
autorização de funcionamento deve ser concedida por cada
Governo estadual, que indicará os municípios habilitados a
acolher esse tipo de atividade.
Há pontos nesses projetos que são inconcebíveis. O

primeiro grande defeito é a pressa. Nenhum estudo mais
profundo foi feito para avaliar possíveis problemas
econômicos e sociais da legalização. E um verdadeiro
desastre para a nossa sociedade. Mais uma vez, Srs.
Deputados, prevalece os interesses de grupos econômicos.
Como citei antes, em meu discurso, e como aponta a redação
do projeto aprovado na Câmara Federal, os cassinos podem ser
instalados em cidades Onde há problemas econômicos ou onde
possam incrementar o turismo. Agora pergunto aos Srs.
Deputados: Belo Horizonte. Rio de Janeiro. São Paulo, Porto
Alegre. Ouro Preto, Araxá. Uberlândia. Cachoeira Dourada ou
qualquer outro município no Brasil têm problemas econômicos
e são cidades turísticas? Sim, todas essas cidades estão
aptas a receber os cassinos. Isso é um absurdo!
Se querem realmente a liberação do jogos de azar e a

reabertura de cassinos vamos fazer estudos profundos sobre
as transformações sociais e o que isso pode trazer de
beneficio para o nosso povo. Vamos introduzir normas e
regras eficazes de combate ás delinquências, o fator
criminógeno, o comércio de entorpecentes e de armas, a
prostituição e as centenas de malefícios que a aprovação
desse projeto poderá trazer para o povo brasileiro.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) -

Deputado Geraldo Rezende, desde que iniciei a minha carreira
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política. sempre manifestei uma posição favorável à
legalização do jogo no Brasil, principalmente do jogo do
bicho. Quando V. Exa, coloca a pressa na tramitação do
projeto, gostaria de dizer que, há 15 anos, foi dada entrada
no primeiro projeto que pedia a legalização do jogo do
bicho. Como V. Exa. . sou contra a legalização dos cassinos.
da forma como está colocada. Portanto, estarei, dentro desta
Casa, lutando contra tal legalização, mostrando que não
podemos ter os cassinos como temos os bingos, que funcionam
em pleno centro de Belo Horizonte, onde o trabalhador, ao
passar, deixa ali o seu salário em uma ou duas horas de
jogo. Aquilo que ele ganha trabalhando durante 30 dias,
deixa ali em poucas horas de jogo.
Aproveitando o pronunciamento de V. Exa., gostaria de

pedir ao Governador do Estado q ue cumprisse a lei que proíbe
o uso do fumo dentro das casas de bingo. O Governador do
Estado não está cumprindo essa lei e o fumo está solto
naquelas casas fechacas, o que é muito p rejudicial à saúde.

Para não me alongar muito, porque o tempo de V. Exa. está
se esgotando, gostaria de dizer que é um absurdo abrirmos
cassinos em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, em Poços
de Caldas, locais onde já existe turismo.
Minha posição é só uma. Se vamos abrir uma cidade onde

será explorado o jogo, que seja no Jequitinhonha, onde não
há turismo. Com isso, abrimos a possibilidade de empresários
ali instalarem hotéis e usarem a mão-de-obra local. Se no
deserto americano construiu-se uma cidade. Las Vegas, por
que não podemos criar uma cidade com a mesma estrutura, ou
pelo menos parecida, no Jequitinhonha? Esta Assembléia não
pode permitir, de forma alguma, que se criem cassinos nos
grandes centros, em Minas Gerais ou em estàncias, porque lá
já existe turismo, e não é o cassino que vai aumentar o
turismo. Se há turismo em Poços de Caldas. é por sua beleza
natural. Faço coro com V. Exa. quanto ao jogo do bicho.
entendo que tem que ser legalizado, devendo o trabalhador
ser reconhecido, com direito a 13Q salário. FGTS e férias.
Ele não deve ficar à margem da sociedade. E que o banqueiro
pague imposto, imposto caro, porque, a partir co momento em
que todo esse jogo existente no Brasil for legalizado, o
imposto do banqueiro tem que ser caro.
O Deputado Geraldo Rezende - Para encerrar, deixo uma

pergunta: para que regulamentar mais jogo no Brasil? Na
verdade, o Brasil já um imenso cassino, talvez o maior do
mundo. Temos Loteria itadual. Loteria Federal, jogo do
bicho, "micro-sena". Super-Sena, Mega Sena. "ultra-sena",
além dos bingos. O Brasil já é um imenso cassino. Para que
legalizar mais cassinos? Não vejo nenhum sentido nesse
projeto. Era o que tinha a dizer. Sra. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Pau - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores desta Casa e demais pessoas
presentes nas galerias. profissionais da irnorensa. esta
Assembléia está examinando a proposta orçamentária para o
exercido de 1977. englobando o orçamento fiscal e o
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orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado, com base na Mensagem ng 144/96 encaminhada a esta
Casa pelo Governador do Estado.

Três coisas chamam a nossa atenção quando analisamos mais
detalhadamente essa proposta: uma é a austeridade com que o
Governo fixa a despesa visando á contenção do gasto público;
outra é a felicidade de não precisar estabelecer fator de
correção nem para a projeção de despesa nem para a
estimativa da receita; a terceira é a preocupação com os
acanhados recursos para custeio e investimentos de modo
geral, sobretudo para o setor da pesquisa agrícola. E
verdade que sem uma educação formal e tecnológica não vamos
muito longe. E verdade que sem infra-estrutura básica poucos
resultados positivos obteremos. Mas, sem dúvida, não iremos
a lugar algum com um povo faminto e com o baixo índice de
exploração racional de nossos recursos naturais, base
fundamental para a produção de alimentos, de matéria-prima
para a agroindústria destinada ao abastecimento interno e á
exportação.
Ai está a globalização e, portanto, a competitividade. A

qualidade em todo seu grau de exigência é fator
preponderante paraa abertura de mercado. No entanto, a
qualidade aliada á produtividade está intrinsecamente ligada
ao desenvolvimento tecnológico, que somente é viável através
de maciços investimentos na pesquisa agropecuária.
Infelizmente, nem sempre é possível utilizarem-se

informações obtidas de outras regiões. Precisamos pesquisar
de acordo com a região, uma vez que as condições de solo,
clima, altitude e até mesmo a cultura dos agricultores
impõem adequação regional e muitas vezes microrregional.
Estamos conscientes das dificuldades financeiras por que

passa o Estado, haja vista que a melhor arrecadação do ICMS
este ano, até agosto, não ultrapassou os R$466.000.000,00 e
que as despesas com pessoal até este mesmo mês chegaram à
cifra de R$2.653.000.000,00, dificultando, sem dúvida, a
alocação de recursos para investimento e outros custeios.
Vemos, portanto, que a tendência é a instalação de um

ciclo vicioso cujo processo precisa ser rompido num
determinado ponto, caso contrário, só nos resta a lamentação
e a justificativa em vão. O rompimento desse processo se dá,
entre outras maneiras, com o investimento em ciência e
tecnologia e, principalmente no setor da agropecuária. Aliás
60% do PIB de Minas Gerais é resultante do valor agregado na
cadeia do agribusiness. Tipicamente, Minas Gerais é
vanguarda no café, no leite, nas carnes, nos produtos
lácteos; apresenta destaque no setor sucro-alcooleiro, nos
grãos e nas rações, na fruticultura e até mesmo na
suinocultura tecnificada.
Não podemos nos descuidar do investimento na pesquisa

agropecuária. E preciso que tenhamos não só infra-estrutura
adequada, moderna e ágil, como também recursos humanos em
quantidade e qualidade; profissionais bem treinados,
reciclados que busquem a investigação objetiva de novas
técnicas e métodos que permitam saltos na produtividade com
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qualidade, dos produtos agrícolas. Por outro lado, a
proposta orçamentária para 1977, na rubrica de pessoal,
prevê para a EPAMIG uma redução de 31.74% no gasto com
recursos humanos. Essa empresa, que ao longo de seus 21 anos
consolidou sua reputação em nível nacional, foi responsável
por imensuráveis incrementos econômicos do Estado, como a
introdução e o desenvolvimento da soja e do café no cerrado.
Minas ocupa hoje 600.000ha com soja nessa região. E. sem
dúvida, o ICMS do café nessa área vem de 80% de linhagens
desenvolvidas nos campos experimentais da EPAMIG. sobretudo
em Patrocinio.

A Empresa ajustou-se â política de austeridade do Estado,
diante da atual realidade econômica ao Pais, e reduziu muito
seu quadro de pessoal, tornando-se uma instituição enxuta,
mantendo, com grande esforço, sua capacidade realizadora.
Todavia, não é possivel exigir dela mais esforço nesse
sentido. Qualquer redução na rubrica de custeio colocará em
risco a sua produtividade e a sua capacidade de cooperação
em um dos principais eixos estruturantes do PMDI do Governo
Azerecio. que é Ciência e Tecnologia. Se o orçamento não
puder garantir o valor orçamentário real para manter a
empresa em condições mínimas de funcionamento, é preciso
unir esforços para garantir suplementações ao longo do ano
de 1977.
Queria aproveitar esses minutos finais. Sr. Presidente,

para dizer que aumentar a atividade econômica do Estado de
Minas Gerais, aumentar a sua arrecadação, significa o
Governo Federal cumprir com seus compromissos, o Que não
está fazendo, sobretudo com relação ao crédito rural
brasileiro, já que a agricultura é a base da nossa economia.
O Governo ae Fernando Henrique Cardoso anunciou, com toda
pompa, que R$5.200.000.000.00 seriam destinados para o
crédito rural brasileiro. Mas, até hoje, a liberação não
chegou a R$2.000.000.000.00. Sabemos muito bem da
dificuldade que grande parte dos produtores rurais deste
Pais está enfrentando para poder plantar e produzir. E já
sabemos qual é a conseqüência de plantar de qualquer jeito.
sem tecnologia, com rendimento, evidentemente, abaixo do

• esperado: uma safra que, seguramente, será menor que a
passada. Nosso Pais está produzindo apenas em torno de 500kg
de grãos por habitante-ano, ao passo que a recomendação
seria produzir uma tonelada cie grãos, no mínimo, por
habitante-ano.
Esse, realmente, é um Quadro que se reflete na fome e na

miséria cio povo brasileiro. Isso tem trazido uma dificuloade
muito grande para o Ministro Arlindo Porto, mineiro, que
está fazendo todo o esforço para garantir q ue a agropecuária
continue fortalecida. Mas sabemos que esse esforço é vão, a
partir do momento em que a área econômica simplesmente senta
na arrecadação financeira e libera apenas aquilo que acha
por bem liberar.
O crédito rural neste Pais ê caro, inoportuno,

insuficiente. Além do mais, o Banco do Brasil, que é o
grande agente de crédito rural brasileiro hoje, coloca todas
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as dificuldades para a liberação desse crédito. E o nosso
BEMGE, que sempre operou com a carteira de crédito rural,
este ano a tem absolutamente fechada, numa insensibilidade
muito grande para com a economia do nosso Estado, dando
desculpas de que fez a securitização e que esse recurso está
sendo colocado à disposição. Essa não é, na verdade, urna
justificativa aceitável. A intenção de plantio, neste ano,
já é menor, o que vai refletir na nossa safra, sem dúvida
nenhuma.
E uma preocupação muito maior. Sr. Presidente: a balança

comercial brasileira do mês passado esteve perto de
US$1.000.000.000.00 negativos. Evidentemente - sabemos - o
que mais Contribui para uma balança positiva no Brasil são,
exatamente, os produtos agrícolas. porque se importa menos
para produzi-]os, dando, assim, um saldo positivo.
Perguntamos: até quando vamos ter dinheiro, dólares, para

comprar comida, trigo, leite, milho? Isso é uma vergonha
nacional realmente. Isso é o símbolo da incompetência dos
governos que ai estão.
Gostaria de dizer, também, que nos preocupa muito, Sr.

Presidente, o atual momento político-económico deste Pais.
Segundo a imprensa, há um déficit público da ordem de 4 •/., o
que não é mais sinal amarelo, mas absolutamente vermelho
para a nossa economia. Evidentemente, a partir do momento em
que gasta mais do que arrecada, o Governo vira um grande
tomador. um grande centro de aplicação de dinheiro nos
fundos de pensões internacionais, levando as nossas
economias, sacrificando o povo brasileiro, elevando as taxas
de juros, enfim, sacrificando toda a atividade económica
deste Pais.
Queria falar também, para terminar, sobre um terceiro

assunto. Presenciei, aqui, na semana passada, uma discussão
em torno do nome do Secretário Adjunto de Educação. João
Batista dos Mares Guia. Como parlamentar e como pessoa,
tenho uma grande ligação com ele, seja pelo lado da
educação, seja na assessoria da reforma agrária. Gostaria de
manifestar. Sr. Presidente, o meu apreço a essa pessoa
inteligente, dinâmica e que faz jus á participação do
Governo de Eduardo Azeredo, Assim, manifesto minna
solidariedade ao seu nome, porque ele é uma pessoa de bem.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, visitantes que se encontram nas galerias,
imprensa. senhoras e senhores, telespectadores da TV a cabo:
as escolas estaduais passaram, no último domingo, por um
processo eleitoral de Diretores Que deveria ser uma
conquista democrãtica, mas, ao contrario, acabou sendo, na
maioria delas, um penoso processo. As idas e vindas da
Secretaria da Educação revelaram-se mais um desserviço do
que, realmente, uma conquista, como vem apregoando.
Em inúmeras escolas, houve grande insatisfação não só com

as provas, mas também com os critérios exigidos no edital.
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Em Beo Horizonte, no Bairro Santa Amélia, onde fiquei mais
de um ano trabalhando pela criação de uma escola de 2g grau.
a Secretaria da Educação conseguiu tumultuar tanto o
processo. Que uma candidata precisou recorrer à justiça para
garantir seu direito de concorrer. A Secretaria eliminou seu
nome da lista na última hora, dizendo que faltara um
documento. 4 Diretora tinha comprovantes de ter entregado a
documentaçãc entei interferir, pedindo explicações durante
um dia irite' . mas a Secretária estava, sempre, em reunião.
As assessoras só informavam que a Diretora não poderia
concorrer.

Cabe. Sr. Presidente, um protesto. Todos nós. Deputados, a
imprensa e a população, que acompanha os jornais, Sabemos
que a Secretária da Educação vai largar o cargo. mas parece
que ela já não está lá há muito tempo. Não acompanha nada.
não recebe ninguém. e nos, Deputados, não conseguimos falar
com ela. E um aosurdo o Que aconteceu com a documentação
desse processo eleitoral

Isso me lembra a eleição para a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Lembro-me da derrota do candidato do Governo
- e meu candidato -. Amilcar Viana Martins. Lembro-me das
conversas com os companheiros. que me deixavam claro Que
quem perdeu a eleição em Belo Horizonte não foi o candidato
Amilcar Viana Martins. Quem perdeu a eleição em Belo
Horizonte foi o Governo do Estado de Minas Gerais. Não foi o
Governador Eduardo Azeredo: foram a sua assessoria e o seu
secretariado, que pouca bola dão a esta Casa e pouca atenção
dão à população e aos funcionários públicos. Quem perdeu a
eleição não foi a chapa Amilcar Martins e Ronaldo
Vasconcel los: foi a burocracia do Governo do Estaoo. Se o
Governador Eduardo Azeredo não tomar cuidado, terá um futuro
político muito pequeno e não passará de Governador de Minas
Gerais, neste mandato. E é sério o que falo, porcue, em
todas as rodas politicas, em todos os locais em que posso
discutir sobre a nossa política, isso é o que mais ouvimos:
será que O Governador do Estado não está sendo traido por
seus auxiliares? será que é difícil comancar um Estado como
este? As urnas mostraram a decepção do eleitorado,
principalmente ao belo-horizontino. com relação ao Governo
do Estado.
No entanto, a justiça, no caso do Bairro Santa Amélia.

reconheceu o direito da Diretora de disputar a eleição, o
que mostrou que a Secretaria estava errada. Que espécie de
democracia em escola é essa, que impede candidatos de
concorrer, deixando colegas de profissão para trás? A

o Diretc"a do Santa Amélia havia feito 95% dos pontos na
prova . Diretora Claudete França da Cruz fez 95%' E o mais
incrive : nas urnas, ria hora do "vamos ver', ela obteve 87%
dos votos - 132 votos contra 28. A Secretaria, porém, no seu
edital, exige que o funcionário tenha dois anos de exercício
na escola Dara que possa ser diretor. Sendo assim, pasmem os

E senhores, a candidatura da funcionária estava sendo
impugnada, porque ela não tinha dois anos de exercício na
escola. Entretanto, se os senhores se recordarem do começo
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do meu pronunciamento, lembrarão que eu falava que, há um
ano e três meses, trabalhava para a criação da escola. Como
a Secretaria da Educação poderia pedir comprovação de dois
anos como funcionária da escola, se esta foi criada em
fevereiro deste ano? Como entender uma Secretaria dessas?
Como uma funcionária pode ter dois anos de exercido na
escola, se esta não tem dois anos? Em Santa Luzia, no
Conjunto Cristina, apenas uma candidata recorreu, mas, sob
protesto dos que ficaram de fora, os alunos votaram nulo.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero participar

do pronunciamento de V. Exa. . pois estava inscrito, mas me
parece que não terei tempo. Gostaria de participar de seu
pronunciamento para afirmar que, realmente, o Governador
Eduardo Azeredo tem que procurar fazer uma revisão no seu
quadro de auxiliares diretos. Esse é um assunto que não nos
diz respeito, é um problema exclusivo dele, mas quero citar
dois fatos.

Em 16/5/96. o Governo Federal lançou um programa chamado
Habitar Brasil. para as populações pobres, principalmente
para os municípios em estado de emergência. Na minha região,
na ocasião, havia 38 municipios nessa situação. e esse
projeto iria trazer recursos para saneamento, conserto de
estradas, água potável, esgotos, etc. O projeto encerrava-se
no dia 26/5/96, durava dez dias. Na ocasião, a Secretaria da
Habitação, mesmo tendo conhecimento do projeto, não teve a
competência de notificar os Prefeitos. Existe um Secretário
Adjunto da Habitação, um filhinho de papai, um

'playboyzinho do Norte de Minas, filho do Prefeito
Municipal de Januária. Que sabia do fato, que tem
responsabilidade com aquela região, mas não teve coragem nem
competência para, pelo menos, notificar os Prefeitos. Assim,
a nossa região perdeu mais de US$6.000.000,00.

Com relação à secretaria de Obras Públicas, queremos citar
que, ontem, participamos de um debate com o De putado Jorge
Eduardo de Oliveira e. na oportunidade, detectamos algumas
dificuldades. Temos em mãos documentos datados de 24/7/95;
na realidade, é uma solicitação para se fazer o conserto da
estrada que liga Manga a Carinhanha, na Bahia: metade do
trecho é de Minas Gerais. Naquela região, às margens do rio
São Francisco, existe um empreendimento particular que gera
mais de 300 empregos e se compõe de 18 pivôs centrais.
Pedimos o conserto dessa estrada e, na ocasião. 24/7/95,
tivemos a resposta de que a estraaa ficaria em
R$3.300.000,00 e que o Estaco não tinha condições de bancá-
la. Insistimos, e, no dia 7/11/95, o mesmo levantamento
dizia que a estrada ficaria em R$1.300.000.00 - de
R$3.300.000.00 caiu para R$1.300.000.00.
Só para terminar, Sr. Presidente, no dia 14/11/95, a mesma

estrada ficaria em R$89.000.00, e o Governo não tinha
condições de ajudar naquele empreendimento. Ontem, recebi um
"fax" dizendo que os proprietários gradearam lOOha de mamão.
exatamente porque os caminhões não podem chegar a esse
projeto. São fatos que não entendemos e não temos condições
ce explicar às pessoas q ue nos procuram e solicitam qualquer



649 fN
ajuda para conserto de estradas neste Estado. Muito
obrigado.
O Deputado Aencar da Silveira Júnior - Completando. Srs.

Deputados, os problemas não foram só no Santa Amélia. Do
Serro, recebi abaixo-assinado de duas escolas, pedindo que
as Diretoras pudessem concorrer. Elas não haviam passado nas
provas, mas a Comunidade gostaria de escolhê-las para o
cargo. Em Santa Luzia, no Conjunto Cristina, como ia falei,
apenas uma candidata Concorreu, mas sob protesto. Os alunos
votaram nulo. Na Escola Três Poderes, na Pampuina, pasmem os
Srs. Deputados, os alunos e pais de alunos rebelaram-se
Contra o processo de votação e votaram em Tiririca: a
popularidade deste teve mais votos do que a única candidata
ali.
A Secretaria da Educação não vê isso, e me pergunto: de

que adianta criar um bonito projeto em gabinetes
refrigerados, e esquecer a realidade das Comunidades
escolares? A Secretária da Educação, que vai sair, tem de
ser alertada: a comunidade escolar não está satisfeita. Mais
democrático do que fazer eleições é ouvir a comunidade
escolar; mais democrático do que criar artificios eleitorais
é abrir espaço, na burocracia aa Secretaria, para q ue todos
tenham informações corretas.
Sr. Presidente, para finalizar, recebi, hoje. um "ticket"

de pedágio da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de
Fora-Rio de Janeiro, de R$2,38. O ticket" existe, mas a
rodovia, não; está interditada, e, salvo engano, continua a
cobrança. Então, fica o protesto desse caminhoneiro que
trouxe o mencionado "ticket. E o mais incrivel é que. do
Rio de Janeiro a Juiz de Fora ele gasta três pedágios, paga
quase R$8.00. Se eu fizer essa viagem no meu carro, que é
movido a Óiese", garanto que vou gastar R$8,00 de pedágio
e R54.50 cie "diesel'. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconce 11 os.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, há 60 anos, no dia 3/9/36, o então Governador de
Minas Gerais, Benedito Valadares Ribeiro, e o Secretário de
Agricultura, Israel Pinheiro da Silva, colocavam no ar a
pioneira Rádio Inconfidência. Necessidade de interligação e
integração entre a Capital e o interior do Estado foi a
alavanca propulsora do marcante acontecimento na história da
radiodifusão em Minas e no Pais.
Naquela éooca. 1936. não havia telefones ligando Belo

Horizonte às cidades do interior. Não havia estradas
asfaltadas, nem linhas aéreas para qualquer ponto do
território mineiro. Enfim. não existiam meios de comunicação
entre o governo e o povo mineiro. A Rádio Inconfidência foi,
portanto, a solução encontrada.
Mas, segundo a ótica dos homens do governo, não bastava

criar apenas uma estação de rádio. As autoridades
governamentais queriam mais. Além da comunicação instantânea
na cobertura de todos os acontecimentos envolvendo o governo
do Estado, era importante que o povo part icicasse de tudo
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que ocorria no País e no mundo, através de um serviço
jornalístico sintonizado com as melhores fontes de
informação da época. A Inconfidência foi além. Criou
programas especiais dedicados ao homem do interior,
especialmente aos lavradores e fazendeiros, através de um
programa nascido com a rádio e que existe até hoje, o 'Hora
do Fazendeiro', o mais antigo e popular programa do rádio
brasileiro.
Mas para que a Rádio Inconfidência se firmasse como grande

emissora, todos os segmentos da moderna radiofonia foram
implantados, com programas dedicados às donas de casa, aos
jovens, aos esportistas e ao povo em geral. Foram
contratados os melhores músicos e maestros, e formou-se a
Grande Orquestra Inconfidência, que foi responsável por
milhares de concertos sinfônicos de grande sucesso pelas
ondas da emissora. Além da Grande Orquestra, havia outras
menores, para acompanhamentos de cantores, e também
orquestras de câmara e vários conjuntos musicais.
O esporte e o radioteatro mereceram especial apoio da

direção da emissora, que contratou os maiores nomes do rádio
brasileiro nessas categorias. O sucesso foi total e
duradouro. O radioteatro, os espetáculos musicais e o
esporte levaram a Inconfidência a obter os maiores índices
de audiência do rádio brasileiro.
Como conseqüência do sucesso alcançado pela Rádio, a

direção da emissora foi obrigada a construir um imenso
auditório, com 2 mil lugares, junto ao estúdio, na Feira de
Amostras, onde também estavam localizados os demais
departamentos da Rádio. Os programas de auditório da
emissora corresponderam plenamente ás expectativas.
Semanalmente, os microfones da Inconfidência recebiam os
maiores artistas da música brasileira e internacional. Os
jornais falados marcaram a fase áurea do jornalismo
radiofônico da época, com destaque especial para o famoso
Repórter Esso, irradiado por apenas três emissoras
brasileiras, a Rádio Nacional, no Rio, a Tupi, em São Paulo,
e a Inconfidência, em Minas. Na seqüência dos grandes
"shows" de auditório, das jornadas esportivas, das
radionovelas, dos programas educativos, dos concertos
sinfônicos, dos programas humoristicos, havia também uma
variada programação em línguas estrangeiras, irradiada em
ondas curtas e dirigida ao exterior.
Nesses 60 anos, a Inconfidência criou uma verdadeira

escola de rádio, nas áreas técnica, artística e cultural.
Durante todo esse tempo, sempre foi uma empresa pública
querida dos mineiros, destinada à prestação de serviços,
informações, entretenimento e a promover a integração entre
todos os municípios de Minas Gerais.
Atualmente são 4 emissoras radiofônicas, 24 horas por dia

no ar, compondo o sistema Rádio Inconfidência, que está
presente em Minas, no Brasil e no exterior, veiculando
informações, nossa música, cultura e costumes. A FM 100,9MHz
alcança um raio de 100km ao redor de Belo Horizonte. E
dirigida a um público formador de opinião. veiculando



exclusivamente música brasileira, especialmente a mineira.
tendo como parâmetro principal da programação a alta
Qualidade musical, O jornalismo é orientado para a prestação
de serviços á população da Grande Belo Horizonte, com
intensa cobertura dos eventos de cultura e lazer. As Ondas
Médias 880kHz atingem todos os municipios mineiros com a
alta poténca de seu transmissor. ae 100kw. Eclética.
dirigida às populações urbanas do Estado e do Pais, a
Inconfidência tem como mola-mestra de sua programação o
entretenimento, o jornalismo e o esoorte. O jornalismo dá
ênfase à área politica, atuanao como fonte de repercussão e
interação entre o interior do Estado e a capital. Coloca-se
como uma rádio com compromissos, aberta à maioria da
população em suas diversas classes e faixas de idade. As
Ondas Curtas 49m. 6.010kHz, Onda Rural. direcionam-se à
população rural de Minas e do Brasil, cumprindo um papel
educacional e informativo. A emissora tem uma linha de
jornalismo especial, que, além ae suprir interesses proprios
do homem do cam po, leva a todo o Estado e ao Pais as ações
dos Poceres Executivo e Legislativo mineiros. Possuindo
longo alcance, a Onda Rural objetiva também melhorar a
comunicação dos mineiros com Outros Estados, além de
promover o intercâmbio entre produtores rurais. As Ondas
Curtas 19m, 15.190kHz, Onda Internacional, dirigem-se aos
brasileiros ausentes e aos estrangeiros interessados no
Brasil. A emissora transmite em cadeia com a FM ou as Ondas
Médias, alternadamente. Na programação, música brasileira,
especialmente a mineira, jornalismo e esportes.
Chamo a atenção dos Deputados para esta nota agradável

Quero paraoenizar a Rádio Inconfidência pelo transcurso de
seu 60Q aniversário. Não Querendo fazer uma reunião especial
para comemorarmos a data, chamo a atenção ca população de
Minas Gerais, através de seus representantes, registrando
voto de congratulações com aquela Rádio, cue tem envidado
todos os esforços possíveis para a manutenção da emissora,
que tão bons serviços prestou a Minas Gerais. Engrandeço
essa emissora radiofônica, que é orgulho de todos os
mineiros.
Termino. Sr. Presidente. parabenizando a atual direção da

Rádio Inconfidência, cumprimentando seu atual Presidente.
Paulo Rogério Ayres Lage, e toda a sua equipe ae diretoria.
funcionários e r epõrteres. Muito obrigado.

* - Sem rev i são ao orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis,
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

nossa idéia, hoje. ê apresentar um "pot-pourri" de assuntos.
Primeiramente, quero cumprimentar o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira, que, ontem, aqui esteve chamando-nos a atenção
para o problema das estradas da região do Sul de Minas.
Queríamos parabenizá-lo pela análise, pelo levantamento do
problema e pela sugestão de trazer. aqui, autoridades do
DER, para que possam debater com este parlamento o problema
das nossas estradas.
Sabemos da grave dificuldade financeira do Pais,

1



652

particularmente dos Estados e dos municipiOS, mas temos de
estabelecer prioridades. Quando, lamentavelmente, as nossas
estradas se deterioram, ficamos preocupados, porque a
deterioração para chegar a um estado em que será necessário
um reasfaltamento, e não, um simples tapa-buracos, que
poderia ter sido feito, evitando que as nossas estradas

chegassem a esse estado de deterioração total.
Queremos cumprimentar também o Deputado Bilac Pinto,

figura simpática, atuante nesta Assembléia, o qual, também,
aqui esteve, ontem, enaltecendo a indicação do Ministro do
STF. Francisco Resek, para a Corte Internacional de Haia,
posto tão decantado, outrora ocupado pelo notável Rui
Barbosa. Fazemos coro também com o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que o aparteou ontem. Queremos cumprimentar
o Ministro Francisco Resek pela sua ind i cação para a Corte

Internacional de Haia.
Queremos, também, cumprimentar a Deputada Elbe Brandão,

que trouxe como tema o Fórum das Américas. Precisamos,
realmente, estar atentos e prestigiar o Governo na
realização desse evento, um acontecimento da mais alta
importância para o Estado de Minas Gerais, para o Brasil e
para a América Latina.
Mas o assunto principal que nos traz â tribuna, hoje, é O

Seminário Estudantil sobre a Companhia Vale do Rio Doce e a
Soberania Nacional, do qual participamos, realizado na
Faculdade de Medicina da UFMG, pela União Municipal dos
Estudantes Secundários de Belo Horizonte. Havia lá quase
duas centenas de estudantes secundaristas, para nossa
surpresa, num momento em que se diz que a nossa juventude
está alienada. Ficamos surpresos realmente com o interesse
da juventude estudantil de Belo Horizonte, representativa
dos mais diversos colégios da Capital, que lá estavam para
debater com pessoas do gabarito do Prof. Aluisio Pimenta.
Reitor da UEMG; com o eminente engenheiro Aureliano Chaves
de Mendonça, ex-Governador do Estado de Minas Gerais, ex-
Presidente da República e ex-Ministro das Minas e Energia;
com o Vereador de Belo Horizonte, o nacionalista Celso
Brant, Presidente do Partido da Mobilização Nacional, e,
pela Assembléia Legislativa, com o Deputado Alberto Pinto
Coelho, que continua, nesta Casa, a sua faina de coleta de
assinaturas para aquilo que denominou de Frente Mineira
Parlamentar contra a Privatização da Vale do Rio Doce, e que
já conta com quase cinco dezenas ce assinaturas de colegas
desta Casa. Isto ê, sobremodo. alvissareiro, porque
entendemos que, quando uma quantidade oe parlamentares, que
já perfazem praticamente 2/3 do Legislativo mineiro, apõem
sua assinatura em um manifesto contra a privatização da
CVRD, é deveras sintomático, é deveras alvissareiro, porque
entendemos que não mais estão em jogo, neste momento.
ideologias radicalizadas, idéias u'trapassadaS, mas sim um
somatório de es f or ços e de pensamentos dos mais variados da
política mineira contra a absurda e equivocada disposição do
Governo Fernando Henrique Cardoso de privatizar essa

empresa. Para nossa surpresa, ontem de manhã, quando
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trafegávamos pelas ruas de Belo Horizonte, ouvindo o jornal
da Itatiaia, tivemos a oportunidade de escutar as palavras
do Presidente da República; abro parên:ese - em quem não
votei para Presidente da República, felizmente - fecho
parêntese. Ouvindo as palavras do intelectual Fernando
Henrique Cardoso, ex-mestre da Sorbonrie. fiquei estupefato e
estarrecido. Suas palavras eram inconvincentes, por se
tratar de um Presidente da República, falando em um programa
radiofônico. distribuido pela RADIOBRAS: ele não teve
realmente argumentos plausiveis. concretos e sensatos para
justificar a venda, ou melhor dizendo, a doação da CVRD. Eu
não diria privatização, como dizem alguns "experts' da
economia, dos negócios. Nos moldes em Que se olaneja a
alienação desse importante patrimônio nacional, já não se
trata mais de privatização ou de venda, mas sim de doação. O
Presidente da República não convenceu os ouvintes da
RADIOBRAS, particularmente ontem, no jornal da Itatiaia,
quando apelava para que os brasileiros de bom senso
ponderassem melhor e não ficassem como uma grande parcela
dos politicos, que querem tirar proveito da privatização da
Vale do Rio Doce. Nesse as pecto, de vez em quando, ele
alfinetava o ex-Presidente Itamar Franco, que foi Quem O
glorificou e o levou à Presidência da República, porque
Itamar o conduziu ao Ministério da Fazenda, para que ele
fosse um dos pais do Plano Real e, por conseguinte, fosse
guindado à Presidência da República pelo sufrágio do
eleitorado brasileiro. Ele alfinetava Itamar dizendo que
Itamar havia privatizado a Cia. Siderúrgica Nacional. Mas
nós entendemos que há grande diferença entre privatizar a
Cia. Siderúrgica Nacional, o Grande Hotel de Araxá. o Palace
Cassino, de Poços de Caldas, e algumas empresas estatais,
inclusive os Bancos estaduais, como o CREDIREAL e o BEMC'E, e
outras empresas desse tipo e priva- -zar uma empresa
estratégica, como a CVRD.
Queremos dizer que o Presidente está eq. vocado quando diz

que não vai arredar o pé da sua idéia de privatizar a Vale
z do Rio Doce. O Presidente da República e os entreguistas que

o assessoram se cuidem, porque o povo começa a se mobilizar
Ontem, houve a oromessa dos estudantes oe Belo Horizonte, ca
União Municipal dos Estudantes Secundários, e também dos
estudantes da União Brasileira ce Estudantes Secundários -
UBES - de se manifestarem. E os estudantes, num gesto que
poderá repetir o movimento dos cara-pintadas, que lutaram
pelo "impeachment" do Presidente Coilor, estão prontos para
sair ás ruas e, tenho a certeza, com lideranças importantes
deste Pais, porque já não se trata mais, agora, de dizer que
quem está à frente, neste momento, é a CUT, com seu
radicalismo; não se trata mais de dizer Que São entidaces
sindicais radicalizadas que estão se opondo á privatização
aa Vale co Rio Doce. Num momento dessa imoortância, em que
os estudantes vão se mobilizar, o Presidente Que se cuide.
porque o povo estará nas ruas, e ele vai ter que respeitar
esse movimento de mobilização nacional.
Tenho a grata satisfação de dizer q ue, dia a dia, nesta
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Assembléia Legislativa, os colegas têm passado por este
microfone, nesse movimento de defesa nacionalista - sem
xenofobia - da Vale do Rio Doce. Alberto Pinto Coelho, do
PPB; Antônio Roberto, do PMDB; Carlos Pimenta, do PL:
Sebastião Helvécio. do PPB; Ibrahirn Jacob, do PDT; Jorge
Hannas. do PFL, e quase toda a Bancada do PT: Ivo José,
Maria José Haueisen, todos têm passado aqui e manifestado o
seu repúdio á privatização cia Vale. E esse movimento
continuará.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, estava ouvindo as suas palavras e gostaria
de iniciar minha fala fazendo um comentário sobre o número
de Deputados que V. Exa. diz terem se posicionado de forma
clara sobre a privatização da Vale do Rio Doce. Em primeiro
lugar, no meu entendimento, o número de Deputados que
assinaram a lista é muito maior. A Assembléia de Minas já se
posicionou, quase que com a totalidade dos Deputados.
Parece-me que já passa de 50 o número de Deputados Estaduais
que já assinaram a lista passada pelo Deputado que iniciou o
movimento.

Em segundo lugar, quero dizer que alguns Deputados tiveram

a oportunidade, assim como V. Exa., de ocupar a tribuna, até
este momento. E a maioria dos que assinaram a lista não
tiveram essa oportunidade, mas, no meu entendimento, todos
eles, cada um à sua maneira, irão ratificar, da tribuna, o
seu gesto de assinar a lista, para que sua posição fique bem
explicita. Na minha compreensão, é muito importante que haja
essa manifestação pública da posição cie cada um dos
Deputados, porque nós, estamos querendo preservar o que
resta do património público, que foi construido gr aças à
garra e, principalmente, aos recursos de todos os
brasileiros. E muito importante a participação do Deputados
na tribuna, porque estamos sendo rotulados de pré-históricos
pela grande imprensa, que é favorável á participação dessa
empresa, quando, queremos, apenas, defender o patrimônio
público. Queremos fazer com que não haja um empreguismO
desmesurado, como hoje acontece, como querem fazer com a
Vale e fizeram, no passado, com o setor siderúrgico. Por
esses motivos, estamos sendo rotulados de pré-históricos,
mas, na verdade, essa é uma questão que nos remete ao campo
filosófico. Eu, particularmente, que estou dando, hoje, o
meu testemunho contrário à privatização da Vale, não terno
esse rótulo de pré-histórico que está sendo dado a algumas
pessoas Que querem repensar este Pais e defender seu
património público.
Quero parabenizar o Deputado Marco Régis pela posição

assumida na tribuna da Casa, neste momento.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marco Régis - Queremos agradecer o Oportuno

aparte do Deputado Andersori Adauto e dizer a V. Ex, Sr.
Presidente, cue estamos concluindo o nosso raciocinio.
Queremos reg istrar os parabéns daqueles que estão contrários
à privatização da Vale do Rio Doce, não por tendências
"dinossáuricas". mas por tendências patriÕtiCas, porque essa
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conversa fiada de globalização não nos dá o direito de
perdermos a soberania desta Nação, tão esplendorosa, que ê o
Brasil.
Queremos parabenizar os estudantes secundaristas de Belo

Horizonte pela iniciativa de terem feito, ontem, uma reunião
na Faculdade de Medicina, abrilhantada com a presença do
Prof, Aluisio Pimenta, do ex-Governador Aureliano Chaves, do
Vereador Celso Bran, do De putado Alberto Pinto Coelho e de
lideranças sindicais, e dizer cue Minas vai se levantar
porque tem a tradição dos inconfidentes mineiros no seu
sangue. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotada a
iora destinada a esza parte, a Presidência passa à 2a Parte
da reunião, com a 1 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
da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A
Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ng 28/96.
Pelo PSDB: efetivos - Deputados Arnaldo Penria, Simão Pedro
Toledo. José Maria Barros e Hely Tarqúinio; suplentes -
Deputados Kemil Kumaira, Ajalmar Silva, Elbe Brandão e Mauri
Torres; pelo PPB: efetivos - Deputados Antônio Genaro e
Dimas Rodrigues; suplentes - Deputados Alberto Pinto Coelho
e C'lycon Terra Pinto: pelo PFL; efetivos - Deputados Ciêuber
Carneiro e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Leonidio
Bouças e Paulo Piau; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio
Roberto e Antônio de Andrade: suplentes - Deputados Geraldo
Rezende e José Henrique; pelo PT: efetivos - Deputados
Gilmar Machado e Durval Angelo: suplentes - Deputados Marcos
Helênio e Ivo José; pelo PDT: efetivo - Deputado Ivair
Nogueira: suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL:
efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente - Deputado
Carlos Pimenta; pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon Melo,
suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio ás Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião oea Comissão de
Educação - aprovação, na 48çj Reunião Ordinária, co Projeto
de Lei np 237/95, do Deputado Romeu Queiroz (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Dimas Rodrigues -
falecimento do Sr. Oto de Assis Alves. nesta Capital; Ermano
Batista (2) - falecimento dos ex-Vereadores Hildebrando
Florindo ce Freitas e Augusto Pedro Mattede. em Mantena: e
Ronaldo Vasconcellos, transcurso cos 60 anos de existência
ca Rádio Inconfidência (Ciente. Ofice-se..

Requerimentos
0 Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Requerimento do
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Deputado José Bonifácio, em que solicita o encaminhamento do
Projeto de Lei ng à comissão seguinte a que foi
distribuido, uma vez que a Comissão de Administração Pública
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 140. do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados Wanderley Avila, em
que solicita seja encaminhado oficio ao Diretor-Geral do
DNER, com vistas á recuperação asfáltica da BR-365,
principalmente no trecho Pirapora-Jequitai, no prazo mais
breve possível; e Alberto Pinto Coelho, em que solicita seja
enviado oficio ao Ministro das Comunicações. encarecendo-me
a premente necessidade de aparelhar a Delegacia desse
Ministério em Minas Gerais, para que o órgão possa exercer
sua atividade fiscalizadora de maneira a fechar as "rádios-
piratas", com destaque para as denominadas "comunitárias"
instaladas neste Estado; e pela Comissão de Meio Ambiente,
em que solicita seja enviado oficio ao Presidente da
República manifestando o apoio desta Casa ao Programa de
Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Pampulha.
elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte e Que será
objeto de análise, entre os dia 4 e 15 prôximo, por técnicos
da instituição japonesa "Overseas Economic Cooperativon
Fund" - DECF - e do Governo brasileiro, para fins de
financiamento externo para sua implementação, e que se dê
ciência ao Prefeito de Belo Horizonte do teor deste
requerimento; e os Requerimentos ngs 1.451/96. do Deputado
Geraldo Rezende, em que pede informações à Secretária da
Educação sobre as providências tomadas por essa Pasta
visando a erradicar o analfabetismo no Estado; 1.455/96, do
Deputado Miguel Martini, em que solicita informações ao DER-
MG sobre as obras previstas no orçamento de 1996; e
1.624/96, da Comissão de Saúde e Ação Social, em que
solicita ao Presidente da FHEMIG informações sobre o quadro
funcional daquela entidade, bem como sobre o número e a
s i t uação dos servidores da Secretaria da Saúde que prestam
serviços á Fundação (Oficie-se.).

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la 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 o Projeto de Lei nQ 1.006/96. em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária, realizada foje,
pela manhã.

Discussão e Vot ação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputaco
Marcelo Gonçalves. em que solicita a alteração da pauta
desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nQ 785/96 seja
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ('
Pausa.) Aprovado.
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Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 785/96, do
Deputado Marcelo Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com a Companhia Siderúrgica Pains. 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. Fica, portanto,
aprovado, em 2g turno. • o Projeto de Lei np 785/96 na forma
do vencido em lg turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 215/95, do

Deputado Toninho Zeitune, que dispõe sobre incentivo fiscal
para as pessoas juridicas que possuam empregados com mais de
40 anos, no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lo turno, com a Emenda ng 1. que
apresenta. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. (-
Pausa. ) Os Deputados que o aprovar' 

p
ermaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em virtude da rejeição do
orojeto, fica prejudicada a Emenda ng i. Arquive-se o
projeto.
Discussão, em 2ç turno, do Projeto de Lei ng 532/95, do
Deputado Hely TarqLínio, que dispõe sobre a divulgação,
pelos órgãos oficiais de comunicação social, de informações
sobre cuidados com a saúde e sobre os direitos e garantias
fundamentais do cidadão. 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 oermaneçam como se
encontram. i- Pausa. Aorovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria ca pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de logo mais. às 20 horas, e para a
especial de amanhã, dia 28. ás 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.) Levanta-se a reunião,

ATA DA 150? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1996
res,anca dos Deputados Acosinno Pa-us

e Wanderley Avi a
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Questão de ordem - Suspensão e
reabertura da r-eunião - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; aprovação -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 629/95;
rejeição - Discussão, em iQ turno, do Projeto de Lei ng
1.006/96: aprovação - Questões de ordem - Discussão, em lg
turno, da Proposta ao Emenda á Constituição ng 23/96:
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requerimento do Deputado uoão Leite; deferimento:
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Emano Batista -. Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eouardo 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 - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pêricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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-Secretária 'ad hoc', para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretária 'ad hoc, 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 á 2Q Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos
tentando um entendimento em relação ao Projeto de Lei flQ
629/95 e à Pr000sta de Emenda à Constituição ng 20/95. Por
isso, solicita r ia a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Atendendo á questão de ordem do ilustre
Deputado. a Presidência vai suspender os trabalhos por 10
minutos, para que sejam feitos os entendimentos. Estão
suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
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Ronaldo Vasconcelios, solicitando a alteração da pauta da
reunião, de modo que os Projetos de Lei flQS 629/95 e
1.006/96 sejam apreciados antes da Proposta de Emenda à
Constituição ng 23/96 e nessa ordem. Em votação, O

requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Presidência, verificando, de plano, a inexistência de
'quorum' para a votação da Proposta de Emenda à Constituição
ng 20/95, vai passar à apreciação das demais matérias
constantes na pauta.
- A seguir, é discutido e rejeitado, em lQ turno, o Projeto
de Lei ng 629/95, do Deputado Gil Pereira, que altera
dispositivo da Lei nQ 10.561, de 27112/91. que dispõe sobre
a Política Florestal do Estado (Arquive-se o projeto.): e ê
discutido e aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei ng
1.006/96, do Deputado Clêuber Carneiro, q ue dá nova redação
ao art. 30 aa Lei nQ 11.020. de 8/1/93, que dispõe sobre as
terras públicas devolutas estaduais e dá outras providências
(À Comissão de F isca l ização Financeira.).

Questões oe Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
gostaria de fazer o registro de uma reunião de que
Participei. ontem, ás 16 horas, na Câmara Municipal de
Contagem. Estava, então, inscrito para falar na tribuna
livre, na tribuna popular, o Bispo Auxiliar de Belo
Horizonte, D. Roque, responsável pela região episcopal Nossa
Senhora Aparecida. A discussão foi sobre o aumento do
salário dos Vereadores do Município de Contagem. Havia, no
recinto, cerca de mil pessoas, representantes das parõquias,
das comunidades, das associações, dos sindicatos e, também.
servidores municipais, que estavam em greve (pois há um
Projeto, em tramitação na Câmara, de aumento salarial dos
Vereadores, para a manutenção do patamar oe hoje, que fica
em torno de R$17.000,00).
O registro que queremos fazer é que o pronunciamento do
Bispo, ali representando todas as paróquias do município.
denunciando os altos salários, com a presença de padres e
com a pressão da comunidade, Surtiu efeito significativo,
que vale como lição para o processo democrático em que
acreditamos, para o exercício da cidadania, que se faz com a
pressão popular. Assim, os Vereadores decidiram aprovar um
projeto reduzindo seus salários ao valor de R$4.500.00.
conforme estabelece a própria Constituição Federal FOi um
movimento que se arrastou por quase dois meses no município.
em que a pressão popular, com o povo moCilizado, e o apoio
da Igreja Católica, por meio de suas pastorais populares e
das comunidades eclesiais de base. Surtiu bom efeito, que
deixo registrado nos anais desta Casa.
E importante esse fato, porque só vamos ter ética na
política, moralidade e trato sério da coisa pública quando
houver participação popular, quando o povo Souber que a
democracia não se encerra ao se dar um voto a alguém, que é
necessário todo um processo de pressão para a construção Co
processo democrático. Estão de parabéns toda a população e
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os servidores públicos, pela pressão e pela vigilância de
dois meses que exerceram na Câmara Municipal. De parabéns
está a própria Câmara, que soube ouvir os clamores e anseios
da população de um município q ue vive num caos enorme. Hoje,
temos servidores com dois a quatro meses de salários
atrasados. As ruas estão cheias de buracos, o lixo se
acumula por toda parte, enfim, o caos em que se encontra a
cidade mostra os oito anos de desgoverno.
Percebemos também que a sinalização de um futuro próximo
não é das melhores, porque o Prefeito eleito, o ex-
Governador Newton Cardoso, já anuncia a demissão de 35% dos
servidores. Isso representa 4 mil servidores. Os servidores
estão sendo responsabilizados pela crise do município, e a
folha de pagamento representa entre 45 a 50% da arrecadação.
A crise do município existe em virtude da incompetência
administrativa e da irresponsabilidade daqueles que dirigem
o Município de Contagem. Foi importante a sensibilidade que
a Câmara teve ao aceitar a proposta de reduzir o salário dos
Vereadores, por unanimidade, assumindo, de público, esse
compromisso. Acho que o fato merece registro, porque é uma
lição que todo o povo de Minas Gerais tem que aprender. A

política sem povo não cria nada de novo.

O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, não estou
entrando no mérito da questão que foi abordada aqui, porque
esse mérito cai de maduro. Mas estou me admirando pelo
seguinte: Roma é uma nação, tem embaixadores e tudo mais, e

uma nação estrangeira não pode dar palpite nos assuntos
internos do Brasil. Assim, gostaria de deixar registrado o
meu protesto. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 23/96. do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que dá nova redação ao 2Q do art. 69 da

Constituição do Estado. Estende também a vedação de regime
de urgência aos projetos do Plano Plurianual de Ação
Governamental, de diretrizes orçamentárias, dos orçamentas
anuais de créditos adicionais. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta, na forma do Substitutivo ng 1.

Que apresenta.
Vem à mesa requerimento do Deputado João Leite, em que
solicita a votação destacada do lQ do art. 69 da
Constituição do Estado a que se refere o art. lg do
Substitutivo nQ 1. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 44 do Regimento

Interno. Em discussão, a croposta. Não ba oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando de plano a
inexistência de 'quorum' para votação da matéria
remanescente na pauta, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, as 14

horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária, também de hoje. às 20 horas, nos termos dc

edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 151a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente -
Inexistência de quorum" para vot ação - Discussão de
Proposições: Discussão, em lQ turno, dos Projetos de Lei flQS
711 e 873/96: encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderey Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Petterseri - ibranirn Jaco - Ermano Batista -
Antônio JCilio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da S i lveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ariderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cléuber
Carneiro - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zarito - Marcelo Gonçalves - Marco
Règis - Marcos Helénio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

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. 2Q-Secretário ad hoc", para proceder à
leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2o-Secretário 'ad hoc'.
procede á leitura da ata da reunião anterior. Que é aprovada
sem restrições.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edral e 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 reunião o Projeto de Lei no 1.006/96, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência. ve r ificando, ao plano, a
inex i stência de "quorum" para a votação, passa à discussão
dos projetos constantes na aj-a.
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- A seguir, têm sua discussão encerrada, em 1Q turno, cada
um por sua vez, os Projetos de Lei ngs 711/96. do Deputado
Marcos Helênio, que dispõe sobre a publicação de relação de
servidores cedidos a entidades de classe; e 873/96. do
Deputado Geraldo Rezende, que institui o Programa
Emergencial de Combate ao Analfabetismo.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quorum para

vot ação , a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 28,
às 14 horas, com a ordem do dia regimental, e para a
especial da mesma data, ás 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Avila, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Marcos Helênio e Sebastião Helvécio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara abertos os trabalhos, após o que é a
ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto, o Sr.
Presidente informa que, nos termos do art. 3. III, da Lei
no 11.815, de 24/1/95, e do f 4g do art. 2Q da Reso l ução ng
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 pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação dos Moradores e Amigos do Vale do
Piracicaba, Ação Social do Bairro Lavra. Caixa Escolar
Orlandino de Souza Andrade, Associação Comunitária Rural de
Córrego D'antas. Associação dos Deficientes de Monte
Carmelo. Associação dos Deficientes de Monte Carmelo,
Prefeitura Municipal de Itapeva. Associação da Mulher
Trabalhadora de Unai, Cáritas Diocesana de Paracatu,
Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas das
Indústrias Metalúrgica. Mecânica e de Material Elétrico de
Belo Horizonte e Contagem, Caixa Escolar Diogo de
Vasconceilos, Conselho Comunitário de Habitação Popular da
Segunda Seção do Bairro Felicidade. Creche Criança
Esperança, Associação dos Proprietários e Moradores do
Bairro Residencial de Furnas, Associação Estrela Azul
Esporte Clube, Olaria Esporte Clube, Prefeitura Municipal de
Jabuticatubas, Associação Comunitária Vila Risonha de São
Romão, Associação Luis Bartolomeu de Assis, Caixa Escolar
Artur Napoleão, Associação Santa Lúcia, Assistência Social
Missionária Antonette Johnson, Associação de Amparo à
Criança e ao Idoso. Associação dos Moradores do Povoado de
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São Sebastião dos Cabrestos. Associação Evangélica Nova
Jerusalém, Associação e Cooperação Agrícola l Q de Junho,
Prefeitura Municipal de Itabirinha de Mantena. Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata, Prefeitura Municipal de Lagoa
da Prata, Associação Luiz Bartolomeu de Assis. Grupo
Espirita Legionários de Maria, Santa Casa de Misericórdia e
Maternidade São José. Prefeitura Municipal de Fama, Centro
Integrado de Apoio á Criança e ao Adolescente de Rubim,
Hospital São Vicente de Paulo. Caixa Escolar O Bom
Samaritano. Associação de Assistência á Infância e
Maternidade de Ibiã. Associação de Assistência e Amparo ao
Idoso e ao Menor de São João do Oriente. Mãos Unidas
Corações Abertos, Creche Lar Silvio Menicucci, Associação de
Cooperação Agrícola 1Q de Junho. Creche Casulo Amor Criança,
Associação Comunitária Ação Social e Educacional do Médio
Piracicaba - ACASMEP -. Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara, Asilo São Vicente de Paulo de Buritizeiro.
Associação dos Amigos e Moradores do Bairro de Lourdes.
Associação Comunitária de Lambari. Associação aos Moradores
de Lagoinha. União das Associações de Moradores de Bairros.
Vilas e Distritos de Montes Claros, Asilo São Vicente.
Associação aos Moradores da Comunidade do Carrapato.
Campanha do Agasalho Eudõxia Marra. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Laj inha. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Bom Jardim, Associação
Comunitária do Bairro do Rosário, Creche Comunitária
Pituchinha, Prefeitura Municipal de Abre-Campo. Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema, Prefeitura Municipal de
Vieiras. Obras Comunitárias e Assistenciais Menino Jesus,
Núcleo Comunitário dos Amigos de Itaguara. Prefeitura
Municipal de Mirai, Prefeitura Municipal ae Capitôlio.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Avila, lo-Vice-Presidente, e Ermano Batista. 4g-Secretário.
que emitem pareceres por sua aprovação, os quais, submetidos
a discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião ordinária, dete'-mina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de novembro de
1996.
Maria José Haueisen. Presidente - Wa riderley Áv i la - Ibrabim
Jacob - Er'mano Batista - Antônio Júlio - Romeu Queiroz -
Glycor Ter r a intc - Geraido Rezende - !vai- Nogueira.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas o trinta minutos do dia trinta de outubro de
mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Bilac Pinto e Ivo
José, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimenta , o Presidente. De putado Alvaro Antônio. declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, passa-se à fase de
distribuição de proposições. A Presidência designa o
Deputado Bilac Pinto como relator dos Requerimentos ns
1.683 a 1.687/96 e 1.702 a 1.715/96. Passa-se à Fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação,
são aprovados os Requerimentos ns 1.683 a 1.687/96 e 1.702
a 1.715/96 (relator: Deputado Bilac Pinto). 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. 27 de novembro de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho
- Sebastião Helvécio.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas do dia doze de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, João Leite e Simão Pedro Toledo
(Substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
João Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência lê correspondência do SETRANSP,
publicada na edição do 'Diário do Legislativo de 9/11/96 e
distribui o Requerimento nQ 1.757/96 ao Deputado João Leite.
Encerrada a l Parte dos trabalhos, passa-se à la Fase da
Ordem do dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Irani Barbosa apresenta requerimento,
em que solicita seja convidada a Sra. Ana Luiza Machado
Pinheiro. Secretária da Educação, para prestar
esclarecimentos sobre a exoneração da Sra. Leda Antonini
Ministério, Diretora da Escola Estadual Presidente Kennedy,
anexa ao Instituto de Educação. Em virtude de a matéria ser
de sua autoria, o Presidente passa a direção dos trabalhos
ao Deputado João Leite, que submete a votação o
requerimento, que é aprovado. Logo após, o Deputado Irani
Barbosa reassume a direção dos trabalhos. Encerrada essa
fase, passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados, no 2q turno, os Projetos de Lei nos 837/96
(relator: Deputado João Leite), e 960/96 (relator: Deputado
Gilmar Machado); e, no 1Q turno, os Projetos de Lei ngs
237/95 (relator: Deputado Gilmar Machado), e 842/96
(relator: Deputado João Leite). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento ng 1.757/96 (relator: Deputado João
Leite). Prosseguindo, a Presidência submete a votação, cada
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um por sua vez, nos termos da Deliberação no 487. os
Requerimentos flQ5 1.745 a 1.756. 1.758 a 1.765. 1.768.
1.769, 1.770 a 1.772 e 1.775/96, 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. 26 de novembro de 1996.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Gilmar Machado -

Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Schettino.
ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e Quinze minutos do dia treze de novembro de
mil novecentos e noventa e seis. comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade e
Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Está
presente, também, a De putada Elbe Brandão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helênio. declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
debater a questão dos preços cas passagens aéreas e cia
segurança dos vôos, além ce outros assuntos, com
representantes de empresas aéreas que operam no Pais. Em
seguida, solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, ê
subscrita pelos parlamentares presentes. Após, a Presidência
registra o comparecimento dos Srs. Celso Picchioni, Evandro
Clementino. Diretor e Chefe do Departamento Jurídico da
American Airlines. respectivamente; Paulo Assunção Filho,
Diretor da Líder Táxi	Aéreo; Antônio Claret Guerra.
Presidente da Associação Brasileira de Escritores e
Jornalistas de Turismo - ABRAJET -: Manoel Guido Lima,
representante cia Continental: e Raimundo Cicero Lage. Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens -
ABAV. Ato continuo, o Presidente passa a palavra á Deputada
Elbe Brandão, autora cio requerimento que motivou o convite,
para que justifique o objetivo cia reunião. O Presidente
concede a palavra aos convidados para aue façam s.as
explanações e res pondam às perguntas dos Deputados. confo'-e
consta nas notas taquigrãficas. Após os dePates. o Deputado
Marcos Helênio procede á leitura cie req uerimento da Deputada
Maria José Haueisen, em que solicita sejam ouvidos em
reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor, de
Direitos e Garantias Fundamentais e de Administração Pública
os Srs. José Carlos Nunes Marreco, Presidente do Consórcio
de Acionistas da Ferrovia Centro Atlântica. e Pedro António
da Gama Catarino. integrante da Comissão de Defesa da Linha
Mineira da Rede Ferroviária Federal, a fim de discutirem os
problemas causados com a privatização do ramal da RFFSA.
Cataguases-Miguel Burnier. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Logo a pós, o Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimento, em q ue solicita a realização de
seminário nesta Casa, com a participação do PROCON-MG, com a
finalidade de se debaterem diversos temas relativos à defesa
do consumidor, nos dias 25 e 26/11/96. Req ue r , ainda.
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audiência pública da Comissão com representantes da
sociedade civil, para discutirem os problemas relativos aos
serviços prestados via telefone, denominados 'BH 900, os
quais têm gerado considerável número de reclamações. O
Deputado Carlos Pimenta assume a Presidência e coloca em
votação os requerimentos, que são aprovados. O Deputado
Marcos Helênio reassume a direção dos trabalhos, tece as
últimas considerações sobre o assunto em tela e agradece aos
convidados pela participação e pelos valiosos subsidios
trazidos a esta 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, 27 de novembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio

Andrade - Gil Pereira - Raul Lima Neto.
ATA DA 4g 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 trinta e cinco minutos do dia dezenove de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Gilmar
Machado e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada.
Encontra-se presente também o Deputado José Braga. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda á 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. Moisés Oliveira Melo, Presidente da Associação dos
Contribuintes do IPSEMG; João Diniz Pinto Júnior,
representante do Sindicato dos Servidores do IPSEMG -
SISIPSEMG -; José Augusto Braga, representante do Sindicato
único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - SIND-
UTE -; Renato Barros, representante da Coordenação Sindical
do Funcionalismo Público de Minas Gerais; Severino Francisco
Ribeiro Sobrinho. Presidente do Sindicato dos Fiscais e
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais -
SINDFISCO -; e Vera Coutinho, representante da Associação
dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais, para
debater os problemas enfrentados pelos servidores públicos
junto ao IPSEMG. A Presidência convida-os a tomar assento à
mesa, informando que os dois últimos citados não puderam
comparecer. Os Deputados Miguel Martini e Gilmar Machado
fazem pequena introdução justificando os requerimentos que
solicitaram a presença dos convidados. Em seguida, o
Presidente passa a palavra aos Srs. João Diniz Pinto Júnior,
Moisés Oliveira Meio, José Augusto Braga e Renato Barros,
que, nesta ordem, fazem suas exposições. Encerradas as
explanações, a Presidência passa à fase dos debates. Usam da
palavra os Deputados Gilmar Machado, Jorge Hannas e Miguel
Martini, além dos quatro convidados presentes. As notas
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taquigráficas contém, na integra, tanto as exposições quanto
os debates. Encerrados os debates. o Presidente passa á fase
de apresentação de proposições. O Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimento em que solicita seja convidado a
participar de reunião desta Comissão o Conselheiro Fued Dib,
relator do processo de inspeção pelo qual o Tribunal de
Contas busca conhecer a situação financeira do IPSEMC-. O
Deputado Jorge Hannas apresenta requerimento em que solicita
a participação do Dr. Paulo Dias, médico do IPSEMG, na
próxima reunião oa Comissão. Colocacos em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado
Gilmar Machado sugere sejam feitas visitas 'in loco' ao
hospital do IPSEMG e a algumas cidades do interior,
verificando as reais situações de funcionamento dos órgãos.
A Presidência solicita à assessoria que agende esses
compromissos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença e a colaboração dos
convidados, agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura aa ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alberto Pinto Coelho - Jorge

Hannas - Gilmar Machado.
ATA DA 33a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e auin:e minutos do dia vinte de novembro de
mil novecentos e noventa e ses, reunem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santarina, Simão Pedro Toledo.
Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e Marcos Helênio (substituindo
este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança
do PT). membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Miguel Martini, Romeu Queiroz, 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 Diizon Meio, Elbe Brandão,
Jorge Eduardo ae Oliveira. Ronaldo Vasconceilos e José
Bonifácio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os traoalhos 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 Presidência informa que a reunião tem
por objetivo a apreciação do Parecer para o lg Turno do
Projeto de Lei flQ 999/96. do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a estabelecer critério e fórmula
para a extinção de obrigações crediticias para com a Fiat
Automóveis S.A. e a Fiat S.p.A e Cá outras providências.
Informa, ainda, que, nos termos cio lo ao art. 135 ao
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 ae
Constituição e Justiça. A seguir, emite oarecer no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça, mediante o qual conclui
pela juridiciaade. pela lega'idade e pela
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constitucionalidade co Projeto de Lei ng 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 qua l 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 apresentadas, que, aprovadas,
passam a ser a Subemenda n i à Emenda ng 4 e a Emenda ng 6.
Concordando o relator com as alterações. o Presidente
suspende a reunião para que ele possa elaborar a nova
r edação do parecer. Reabertos os trabalhos, a Presidência
solicita ao relator que proceda à leitura da nova redação,

que, aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão ce
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ivair Nogueira - Elbe
Brandão - Marcos Helénio - Arnaldo Penna - Simão Pedro
Toledo - Antônio Genaro - Miguel Martini - João Leite.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos co eia vinte e um de novembro
de mil novecentos e noventa e ses, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José. Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Ivo José, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
faz a leitura da seguinte correspondência: "fax" da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, convidando esta
Comissão para participar de reunião extraordinária do COMAM.
em 25/11/96. ás 14 horas; oficio da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, encaminhando uma sintese do Programa de
Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Sacia
Hidrográfica da Pampulha e informando que. entre 4/12/96 e
15/12/96, técnicos da OECF estarão no Brasil analisando nove
programas eleitos pelo Governo brasileiro com vistas a
financiamento, entre os quais oda Pampulha; oficio da
Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais, publicado no
"Diário do Legislativo" de 19/11/96. Passa-se à ia Fase da
Orcem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Ivo José transfere a Presidência ao
Deputado Ronaldo Vasconcelios e apresenta requerimento em
Que solicita a realização de reunião desta Comissão para
debater sobre a proteção à serra do Curral. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Ronaldo
Vasconcel los retorna a Presidência ao Deputado Ivo José.
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Passa-se à 2 Fase ca Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconceilos, relator do Projeto de Lei ng 865/96. da
Comissão de Agropecuária e Politica Rural, conclui por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o
Presidente, relator do Projeto de Lei ng 971/96, do Deputado
Paulo Piau, faz a leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, com
as Emendas flQS 1 a 3. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. A Presidência submete a discussão e
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
874/96, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos De putados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trapalhos.
Sala das Com i ssões. 27 de novembro de 1996.
:o José. Presidente - Ronalac Vasconcelios - Ar.tônio

Rober t o.
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As ouatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Durval
Angelo, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Djalma Diniz. Miguel Martini e Kemil Kumaira (substituindo
este ao Deputado Paulo Schettino, Dor indicação da Liderança
do Bloco cia Maioria), membros da Comissão de Defesa Social;
Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, António Andrade e Ailton
Vilela (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Defesa ao Consumidor; Miguel Martini. Geraldo
Rezende, Marcos Helênio, Arnaldo Canarinrio (substituindo
este ao Deputado Romeu Queiroz, Dor indicação da derança
do PSDB e Djaima Diniz (substituindo este ao Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da .iaerança do PFL),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Kemil Kumaira que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente informa
que, na reunião anterior, na fase de discussão do parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 535/95, apresentado pelo Deputado
Arnaldo Canarinho, relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Deputado Marcos Helériic
Solicitou vista do processo, pedido Que foi deferido de
pronto pela Presidência. Estão presentes no recinto. também.
os Deputados Romeu Queiroz. Ajalmar Silva, Elbe Brandão,
Jairo Atade e José Bonifácio. Com a pa'avra, o relator
retira seu primeiro parecer e a presenta parecer mediante o
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qual conclui pela aprovação da matéria no 1Q turno, com as
Emendas ns 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça; 9
e 10, da Comissão de Defesa do Consumidor; e 11, que
apresenta. Na fase de discussão, manifestam-se os Deputados
Marcos Helênio e Ajalmar Silva. Encerrada a fase de
discussão, passa-se à votação, e é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo -
Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Durval Angelo - Djalma
Diniz - Miguel Martini - Kemil Kumaira - Marcos Helênio -
Dinis Pinheiro - Antônio Andrade - Ailton Vilela - Geraldo
Rezende - Arnaldo Canarinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 939/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini . o projeto em
epígrafe dispõe sobre a fixação compulsória de mensagem nos
vasilhames de bebidas alcoólicas, advertindo os consumidores
sobre a nocividade do produto.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com as Emendas ngs 1 a 3.
Posteriormente, a Comissão de Saúde e Ação Social
manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo nQ 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo tornar obrigatória a
divulgação, nos rótulos dos vasilhames de bebidas
alcoôlicas, de mensagem exarando os malefícios do álcool à
saúde humana e desestimulando seu consumo.
As eventuais despesas com a colocação das mensagens

correrão à conta das empresas produtoras ou
comercializadoras de bebidas. Assim, a proposição não
importa ônus para os cofres públicos.
Ademais, como, normalmente, toda garrafa de bebida
alcoólica já tem um rótulo, com diversos assentamentos,
acreditamos que a inserção dessa mensagem não implicará
custos adicionais significativos.
Por outro lado, o Estado poderá auferir receita pela

aplicação de multas em decorrência da inobservância da lei.
Finalmente, entendemos que a matéria reveste-se de grande
alcance social, pois são amplamente conhecidas as mazelas
causadas pelo uso excessivo do álcool, deixando marcas
indeléveis no indivíduo, na família e na sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lo turno,
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do Projeto de Lei flQ 939/96 na forma do Substitutivo flg i.
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social.
Saia das Comissões. 28 de novembro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Péricles erreira. elato r -
Ivair Nogueira - Marcos Helénio.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.006/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria ao Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei

em epigrafe tem por objetivo car 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.
Após ter sido publicada no Diário do Legislativo" de
lg/11/96, vem a proposição a esta Comissão a fim de ser
examinada preliminarmente quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme está disposto nos
arts. 195 e 103. V. 'a', do Regimento Interno.
Em virtude de requerimentos apresentados pelo autor da
matéria e aprovados em reunião plenária de 12/11/96. a
proposição será examinada em reunião conjunta das comissões
a que foi distribuída, e a sua tramitação se fará em regime
de urgência.

Fundamentação
A alteração proposta consiste na prorrogação, por mais três
anos, do prazo para a Assembléia Legislativa receber
processos de alienação ou concessão de terras públicas cuja
medição e demarcação tenham sido efetivadas até 7/1/93.
ainda que não precedidas de ação cliscriminatória. Portanto,
a proposição trata de matéria referente a bens de dcnio
público e, como tal, está sujeita à apreciação do Poder
Legislativo e à sanção do Governador do Estado, conforme
estabelece o art. 61. inciso XIV. da Constituição mineira.
No que tange à iniciativa do mencionado projeto de lei,

cumpre-nos observar que, efetivada por membro do parlamento,
ela encontra amparo no art. 65 aa Constituição Estadual.
haja vistacue a matéria contida na proposição é objeto de
lei ordinaria.
A vista dos referidos dispositivos constitucionais, que,
conforme foi demonstrado, conferem à proposição pertinência
tanto no que diz respeito à competência legislativa para sua
apreciação quanto á legitimidade da sua iniciativa, convém
ressaltar que não se vislumbra óbice à tramitação do projeto
em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juricicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto ce Lei no
1.006/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - ivair Nogueira.



672

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria co Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em tela tem por escopo dar 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.
Em decorrência da aprovação de requerimentos apresentados
pelo autor da proposição e aprovados em reunião plenária do
dia 12/11/96, o projeto tramitará em regime de urgência e
será examinado em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuido.
Nos termos regimentais, a matéria foi examinada,
preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que, atendo-se aos lindes de sua competência, emitiu parecer
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma apresentada.
Dando prosseguimento aos trabalhos, compete agora a esta

Comissão apreciar a proposição quanto ao mérito.
Fundamentação

O dispositivo da Lei ng 11.020 sobre o qual incide a
alteração proposta estabelece que a Assembléia Legislativa
receberá até 9/1/96 processos de alienação ou concessão de
terras públicas cuja medição e demarcação tenham sido
efetivadas até 9/1/93. ainda que não precedidas de ação
discriminatória, para que se concretize a prévia autorização
legislativa dos processos, exigida pela Carta Estadual.
Quando da elaboração do referido artigo, evidentemente, o
legislador teve a intenção de conceder o prazo de três anos
para que se pudesse dar andamento aos processos que
estivessem nas citadas circunstâncias e, ao mesmo tempo,
oferecer igual prazo para que o Estado efetivasse,
sistematicamente, em todo o seu território, ação
discriminatória das terras devolutas.
Todavia, esgotado o prazo sem que tivesse sido realizada a
ação discriminatória, por razões que extrapolam a vontade e
o poder decisório da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -. órgão estadual
responsável pela gestão de assuntos fundiários rio Estado,
processos em tramitação nesta Casa e outros ainda por vir
encontram-se inabilitados á aprovação e, até mesmo, ao
r ecebimento pelo Legislativo.
E notório que a norma contida no art. 30 da mencionada lei,
embora em vigor, já caducou: além disso, a efetivação
sistemática de ação discriminatória exige vários anos e
vultosos recursos, tanto financeiros quanto humanos; a
legitimação de terras devolutas é, de fato, uma questão de
interesse social, consagrada entre os objetivos da politica
agrária contidos no art. 247 ca Constituição Estadual;
ainda. há premente necessidade de se dar solução ao
problema, sob pena de se gerar insegurança e desconforto em
inúmeras familias, ansiosas pelo titulo de propriedade.
Por fim, é oportuno salientar que, por falta de ação

discriminatória. a RURÂLMIN.AS tem adotado, desde o inicio de
suas atividades, procedimentos administrativos para a
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instauração de processos de alienação de terras devolutas
mediante o atenaimento por demanda individual, e as ações e
os cuidados têm sido tão rigorosos Quanto os observados
durante a realização da ação discriminatória propriamente
dita.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.006/96 no ip turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Paulo Piau - Olinto Godinho.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto em

epígrafe dá nova redação ao art. 30 da Lei no 11.010, de
8/1/93. Que dispõe sobre as terras públicas e devolutas do
Estado e dá outras providências.
A proposição foi distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça, que Opinou por sua juricicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi examinada
pela Comissão de Agropecuãria e Politica Rural, que opinou
pela sua aprovação.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer.

nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto em tela tem por finalidade alterar dispositivo da
Lei ng 11.020, de 8/1/93. Propõe que o prazo de três anos
para tramitação de processos de alienação ou concessão de
terras públicas medidas e demarcadas até 7/1/93 seja
dilatado para seis anos. Essas terras públicas podem ter
sido demarcadas por outra via que não a da ação
discriminatõria, e. como ainda não foram objeto de
apreciação deste Poder, é necessário, para sua
regularização, que haja prazo maior, a ser definido no
projeto de lei em questão, para que a Assembléia possa
cumprir o disposto no inciso XXXIV ao art. 62 da
Constituição Estadual. Propõe, ainda, o projeto em estudo
normas para a legitimação de áreas urbanas. as quais não
estão previstas na Lei nQ 11.020.
Essas alterações visam a uma ade q uação maior à realidade

dos inúmeros processos para legitimação de posse de terras
que podem ser consideradas devolutas e se encontram sob
dominio estadual, á espera de regularização. Inúmeras
familias sonham obter a legitimação de sua posse e aguardam
ansiosamente essa medida.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há
impedimento para a viabilização do projeto de lei em exame.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.006/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. P residente - Paulo Piau. reato - Miguel
Matin - -nalao Penna - Iva'r Nogueira.

PARECER PARA 0 ig TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.017/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

e Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado envia a esta Casa, Qor meio da

Mensagem ng 149/96, o projeto de lei em epigrafe, que visa a
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
1 tabi rito.
Publicada no Diário do Legislativo' de 14/11/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência a pedido do
Governador do Estado, vem ás Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para.
em reunião conjunta, receber parecer.
Esta Comissão passa a examinar os as pectos juridicos,

constitucionais e legais da matéria, nos termos oo art. 195.
c/c O art. 103. V. a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto de lei em tela consta de
terreno com área de 1.132.00m2 e respectiva edificação,
situado no Município de Itabirito; foi doado. inicialmente.
ao Estado pelo Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito,
para a construção de um centro de saúde.
A legislação aplicável à matéria em exame consta no art. 18
da Constituição do Estado; no art. 17, 1, da Lei Federal ng
8.666, de 21/6/93, e nos arts. 16 e 17 da Lei Estadual ng
9.444, de 25/11/87. Tais dispositivos exigem, para a
alienação dos imóveis que integram os bens da administração
pública, o estrito atendimento do binômio autorização
legislativa e interesse público. Assim, a expedição de norma
autorizadora é conditio sine nua non' para validar os atos
tendentes a fazer transferência de domínio de imóveis
públicos, e tal norma só pode ser conferida se a transação
atender a interesse público.
O crivo autorizativo dos membros desta Casa encontra
respaldo no fato ce o imóvel descrito no projeto estar sendo
utilizado, precariamente, como posto de saúde e de a
administração municipal tencionar construir, no local, um
edifício que possibilite oferecer atendimento de qualidade à
saúde do povo de Itabirito
Uma vez que a gestão das unidades simplificadas de saúde

foi repassada para a esfera municipal com o advento do SUS,
a pretendida destinação do imóvel é compatível com os
interesses da comunidade e com a nova institucionalização
estabelecida pela legislação que trata da matéria.
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional ou legal

á tramitação do projeto. Entretanto, objetivando atender ã
melhor técnica legislativa, apresentamos, na conclusão deste
parecer, emenda ao art. l Q da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.017/96 com a Emenaa n 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
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Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Itabirito o imóvel constituído do terreno
urbano com área de 1.132,00m2 (um mil cento e trinta e dois
metros quadrados), situado na Rua Antônio Carlos (posto de
saúde), na cidade de Itabirito, ravido 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 ce
Itabi rito.
Sala das Comissões. 27 de novembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Itabinito.
Foi o projeto encaminhado às Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
ser examinado em regime de urgência. nos termos do art. 69
da Constituição do Estado e do art. 220 do Regimento
Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição e apresentou ao projeto a Emenda flQ

1.
Cabe agora a esta Comissão emiti- o seu parecer sobre a

matéria.
Fundamentação

Conforme consta na Mensagem nQ 475/96, enviada pelo
Governador do Estado, o imóvel que o Poder Executivo
pretende doar vem sendo utilizado precariamente pelo Estado
como posto de saúde. O Município de Itabirito pleiteia a
posse do imóvel para, ás suas expensas, reconstruir, no
local, um prédio que possa abrigar, condignamente, as
dependências de um novo posto de satjde.
O projeto obedece aos ditames da Lei nQ 4.320. de 1964,

que, em seu ar. 105. 2Q. estatui Que. para serem
movimentados os valores fixos compreendidos no ativo
permanente, é necessária autorização legislativa, mediante
lei especial; as alienações por doações não precisam ser
incluídas ria lei do orçamento.
Em termos financeiro-orçamentários, a proposição em tela
não gera impacto, uma vez que doação de imóvel não
representa receita nem despesa para o Estado.
Todavia, em termos económicos, a referida doação implicará

diminuição do patrimônio do Estado, devido á redução do seu
ativo permanente. Ressalte-se, porém, que o interesse
público que motiva a mencionada doação justifica e compensa
essa perda patrimonial, em razão dos benefícios sociais que
trará para a comunidade de Itabirito.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
riQ 1.017/96 no lg turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de novembro ae 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - João Leite, relator - Ivair
Nogueira - Marcos Helêno - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.006/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro. o projeto em
epigrafe dá nova redação ao art. 30 da Lei ng 11.020, de
8/1/93, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas do
Estado e dá outras providências.
No l Q turno, foi a proposição aprovada na forma original.
Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para ser examinado
no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é alterar o dispositivo,
propondo a dilatação de três para seis anos do prazo para a
tramitação de processos de alienação ou concessão de terra
pública medida e demarcada até 7/1/93. Essas terras públicas
não foram ainda objeto de apreciação deste Poder e
necessitam, para sua regularização, de prazo maior, definido
no projeto, para que a Assembléia cumpra o disposto no
inciso XXXIV do art. 62 da Constituição Estadual.
Inclui, ainda, o projeto normas para legitimação de área

urbana.
Essas alterações visam a dar uma solução aos inúmeros

processos para legitimação ae posse de terras que podem ser
consideradas devolutas e que se encontram sob dominio
estadual, á espera de regularização.
Numerosas familias aguardam ansiosamente essa medida para
verem realizado o sonho de terem a legitimação de suas
posses.
Ratificamos, portanto, nosso parecer para o lg turno, pois
não haverá dispêndio financeiro para a viabilização do
proj et o.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.006/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 28 de novembro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Ivair Nogueira - Péricles Ferreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE NOVEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 211a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1996, INTERROMPIDA PARA

ENTREGA DAS MEDALHAS DA ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO
Presidência dos Deputados Agostinno Patrús e

Wanderley Avila
SUMARIO: COMPARECMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Interrupção dos trabalhos orinãrios -
Composição ca Mesa - Destinação da reunião - Execução do
HnC Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega oe
Medalhas - Palavras ao Deputado Luiz Eduardo Magalhães -
Reabertura dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrabim
Jacob - Ermarlo 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 - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ángelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - 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 Zarito - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helénio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pêricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Toninho Zeitune - Wilson roa

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As l4n8min, a
ista 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 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.

Interrupção dos Traoalrios Ordinários
O Sr. Presidente - A P residência. neste momento, interrompe
os traDainos ordinários para a soen1dade de entrega das
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Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esta
Presidência tem a honra de convidar para tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Deputado Luiz Eduardo Magalhães.
Presidente da Câmara dos Deputados e orador oficial desta
solenidade; Dr. Arézio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado,
representando nesta oportunidade o Exmo. Sr. Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Desembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado; Senador Francelino Pereira: Senadora Regina
Assunção: Dr. Pio Canedo, ex-Governador do Estado; e os
membros do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo,
Deputados Romeu Queiroz, Secretário do Conselho; Wanderley
Avila, lg-Vice-Presidente da Casa: Sebastião Navarro Vieira,
2g-Vice-Presidente; Paulo Pettersen, 3g-Vice-Presidente;
Maria José Haueisen, 2 5à-Secretária; Ibrahim Jacob, 3g-
Secretário; Ermano Batista, 4g-Secretário: Antônio Júlio,
5g-Secretário; Kemil Kumaira, ex-Presidente desta Casa em
exercício de mandato; Péricles Ferreira, Líder da Maioria, e
Gil Pereira. Líder da Minoria.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à

solenidade de entrega da Medalha do Mérito Legislativo.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional, pela Banda da Policia Militar de Minas
Gerais.
- Ouve-se o Hino Nacional

Palavras do Sr. Presidente
O momento que se segue a um processo eleitoral, como o que

se encerrou no último dia 15, é sempre propicio a reflexões
sobre o sistema politico. Tomemos como ponto de partida uma
assertiva que diz respeito ao ato soberano do povo de
escolher seus representantes por meio das urnas. Costuma-se
dizer entre analistas e cientistas políticos: "O eleitor só
é cidadão na hora do voto".
Cabe-nos meditar sobre até que ponto se encerra ai uma
inquietante verdade. Até que ponto nosso modelo de
democracia ainda não passa de uma carta de intenção que não
se concretiza nas relações da sociedade com seus
representantes, nas diversas esferas de poder.
Se. no campo formal, a democracia representativa atende aos
pressupostos de legislar, governar e fazer cumprir as leis
de acordo com a vontade do povo, já q ue é este quem escolhe,
direta ou indiretamente, os executores das funções públicas,
no campo prático os resultados não são plenamente
satisfatórios.
Pesquisas, opiniões recolhidas pelos veículos de

comunicação e manifestações coletivas convergem para
sinalizar que a população não se sente inteiramente
integrada ao processo de tomada de decisões, vendo com certa
distância e, às vezes, até com certa desconfiança a atuação
dos poderes constituídos.



Esse descompasso, naturalmente, é motivo de grande
preocupação para quem se dedica á causa pública. E não é por
outra razão que esta Casa, nos últimos anos, vem dando
atenção especial a suas relações com a sociedade, no sentido
de tentar apreender de forma mais concreta as demandas
populares e contribuir para que sejam atendidas.
Entre as iniciativas tomadas com esse objetivo, a
Assembléia Legislativa, em primeiro lugar, tratou de
estruturar-se internamente. Dentro oe sua nova filosofia de
gestão administrativa, investiu nos seguintes programas:
- reorganização de sua Secretaria, com apoio de

consultorias externas, visando adequar os serviços e o papel
institucional da Casa à racionalização dos recursos públicos
e ás exigências da população;
- desenvolvimento de uma política de recursos humanos
voltada para a qualificação permanente do quadro de
funcionários, por meio de cursos de formação e de
atualização fornecidos pela Escola do Legislativo:
- implantação de um amplo e moderno sistema de informática.

ca paz de responder, com agilidade, ã demanda interna e
externa de serviços.
Paralelamente a essa reforma estrutural, a Assembléia

passou a criar canais de Comunicação com a sociedade civil
ancorada no princípio de que a parceria é o melhor caminho
para se concretizarem projetos Que visem ao bem comum.
Assim, através do programa Assembléia "On Line" e da
participação na Internet, coloca ã disposição de qualquer
instituição pública ou privada, e mesmo de Qualquer cidadão.
informações referentes a suas funções, sua composição e seu
dia-a-dia.
Os ciclos de debates, os fóruns técnicos e os seminários
trazem para dentro da Assembléia a discussão de temas
relevantes para a sociedade, com a participação ativa de
representantes de órgãos 

p
úblicos e de entidades civis,

resultando em subsídios valiosos para a ação legislativa.
Dessa forma, já resultaram desses eventos e da posterior
sistematização e aperfeiçoamento das propostas neles
apresentadas nada menos que sete leis estaduais, que vieram
estabelecer diretrizes e metas para os setores de
agricultura, saneamento bãsico, cu jra recursos hidricos e
inspeção oe produtos de origem anirr.
Atenta aos temas que se fazem mais presentes na conjuntura
do Estado e do Pais, a Assembléia já promoveu, este ano,
ciclos de debates, fóruns e' seminários so pre reforma
administrativa, legislação eleitoral, orçamento e politicas
públicas, agribusiness, reforma agrária... Permitam-me,
sobre a reforma agrária, ressaltar Que. com mais de uma
centena de entidades, representando todos os segmentos
envolvidos na reforma agrária, neste Plenário, com cerca de
500 participantes, tivemos 287 propostas, sendo que 187
delas foram aprovadas, por unanimidade, por uma assembléia
composta por mais de 100 entidades. Continuando: recursos
hidricos, organização e funcionamento dos novos municípios e
sistema federal de ensino superior.
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Por meio das audiências públicas regionais, o parlamento
vai até as comunidades, em todas as áreas do Estado, ouvir,
de viva voz, o que elas reivindicam para promover o seu
desenvolvimento. Tais encontros geram propostas concretas
para ações legislativas e projetos governamentais.
Proposições indicadas pelos participantes como prioritárias
recebem tratamento especial do poder público, sendo
encaminhadas para incorporação ao orçamento estadual. As
reuniões regionais se revestem de outra característica
marcante: a de estimularem o exercício da cidadania, através
co levantamento, da discussão e votação das questões de
interesse da comunidade, com a mobilização dos cidadãos, de
órgãos públicos e de entidades corno sindicatos, associações
e partidos políticos.
O aprimoramento do Poder Legislativo, visando ao pleno
cumprimento de suas funções, passa, também, por ações de
intercâmbio institucional, voltadas para o estabelecimento
de parâmetros de atuação ajustados â conjuntura brasileira.
Atrofiadas, durante longos anos, suas atribuições, os
parlamentos recuperaram parte substancial de suas
prerrogativas a partir ca Constituição Federal de 1988 e de
seus desdobramentos, nas Cartas Estaduais, mas, ainda, se
ressentem das limitações que lhes são impostas.
Buscando resgatar mais solidamente seu espaço e definir de

maneira mais clara seu papel político no âmbito nacional. a
Assembléia de Minas vem participando, nos últimos dois anos,
de um processo de articulação dos Legislativos Estaduais,
que, em seu conjunto, se vêem afetados pelos mesmos
entraves. Esse movimento começou a ganhar forma em março do
ano passado, com a criação do Colegiado de Presidentes de
Assembléias Legislativas, e evoluiu, até maio deste ano.
para a instituição cia União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE -, que temos a honra de presidir. A
entidade adquiriu ampla representatividade ao congregar as
27 Assembléias Legislativas e os 1.054 Deputados Estaduais
que as compõem. Ressalta-se, entre seus objetivos, o

fortalecimento dos parlamentos. tanto no aspecto da
modernização administrativa e funcional quanto no da
autonomia, em relação aos demais Poderes, com vistas a uma
participação mais ativa na discussão dos grandes problemas
nacionais. Nessa perspectiva, temas como o fortalecimento do
federalismo, a fiscalização das ações governamentais e maior
presença dos parlamentos na reforma política e institucional
do Pais estarão em debate na 1 Conferência Anual dos
Legislativos Estaduais, a se realizar na Capital Federal, no
próximo ano. cue contará com a presença de S. Exa. o
Presidente cia República.
Meus senhores, minhas senhoras, ao enfatizarmos. nesta
solenidade, o papel do Poder Legislativo e a necessidade de
ele ocupar seu verdadeiro espaço no âmbito dos Poderes
governamentais e das r e l ações com a sociedade, queremos
reafirmar nossa crença no modelo democrático, inspirador das
transformações que se processam neste Estado e neste pais.
A Medalha do Mérito Legislativo, criada pela Resolução n
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2.778, de 27/4/82, destina-se a galardoar pessoas fisicas e
juridicas, nacionais e estrangeiras, que, pelos serviços ou
mérito excepcional, tenham-se tornado merecedoras do
especial reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.
A outorga da Comenda insere-se nos propósitos desta Casa de

estreitar seus vinculos com cidadãos que, em Seus diferentes
campos de atuação, revelam-se imbuidos dos mesmos valores
democráticos.
Personagens ilustres da vida nacional, membros aos três

Poderes em nosso Estado, autoridades municipais,
representantes de instituições civis, profissionais
respeitados em suas áreas de trabalho, servidores dedicados
e competentes desta instituição, jornalistas e imprensa, os
agraciados são parceiros importantes da Assembléia em seu
projeto de aprimorar-se como órgão de representação popular.
A todos os senhores, manifestamos nossa homenagem e nosso
reconhecimento. Ao Deputado Luiz Eduardo Magalhães, digno
Presidente da Câmara dos Deputados. Que tanto tem-se
destacado na condução de questões nacionais fundamentais e
prestado relevantes serviços ao Pais. Homem que tem
trajetória brilhante, tanto na vida pessoal como na vida
pública, nosso Pais espera muito de V. Exa., Deputado Luiz
Eduardo. Contamos que sua trajetória há de levá-lo a cargos
que o possibilitem devotar, ainda mais, a Sua capacidade
pessoal ao nosso Pais e ao nosso povo.
Gostaria de, destacando a pessoa de V. Exa. . destacar a
presença da ilustre Mesa, composta nesta solenidade, e de
fazer o mesmo agradecimento a todos que nos dão a honra de

presença.
Temos a certeza de que. tocos juntos, encontraremos os

melhores caminhos para a construção da sociecace com que
sonhamos. E o que tinhamos a dizer.

Entrega ae Medalhas
O locutor (Sr. ,José Soares Júnior) - - Lê:) "Senhoras e
senhores, criada por resolução em abril de 1982, a Ordem do
Mérito Legislativo é conferida aos cidadãos cujo trabalho
esteja voltado para o desenvolvimento do Pais e a melhoria
das condições de vida de nossa população. As medalhas da
Ordem são concedidas mediante proposta de seu conselho,
sediado no Palácio da Inconfidência, e composto pelos
membros da Mesa da Assembléia de Minas, pelas Lideranças da
Maioria e da Minoria e pelos ex-Presidentes desta
Assembléia, no efetivo exercido de mandato de Deputado
Estadual
O ingresso nesta Ordem e as promoções por ela "omologadas
representam o reconhecimento do Poder Legislativc s pessoas
e ás instituições comprometidas com iniciativas voltadas
para o bem-estar da coletividade.
Antecedendo a entrega das medalhas, como simbolo e

expressão do sentimento de respeito com que esta Casa acolhe
todos os agraciados da Ordem, ouviremos, neste instante, o
toq ue de clarins.
0 locutor - 0 compromisso com o a perfeçcamento das
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instituições democráticas e com os ideais de justiça sociais
assinalam a contribuição á sociedade brasileira das
personalidades agraciadas este ano com a Ordem do Grau
Grande Mérito. Convidamos a comparecer ao local da
condecoração o Exmo. Sr. Deputado Federal Luiz Eduardo
Magalhães e a Exma. Sra. Regina Maria D'AssunçãO.
O Presidente desta Casa e do Conselho da Ordem ao Mérito
Legislativo, Deputado Agostinho Patrús, procederá á entrega

das condecor ações do Grau Grande Mérito.
- Procede-se á entrega das medalhas.
O locutor - O Grau Mérito Especial reúne, este ano,
personalidades que, em vários campos da atividade humana,
contribuiram para o desenvolvimento regional e nacional no
âmbito politico, no processo educacional e cultural, na vida
militar, no Poder Judiciário, na área governamenta l e no
exercicio da iniciativa privada. Convidamos a se aproximarem
os agraciados com o Mérito Especial da Ordem: Deputado
Federal Antônio do Valie Ramos - promoção; Deputado Federal
Araceiy de Paula - promoção; Deputado Federal Carlos Carmo
Andrade Melles; Deputado Federal Fernando Alberto Diniz -
promoção; Deputado Federal Francisco Sales Dias Horta:
Deputado Federal Jaime Martins Filho; Deputado Federal Jair
Siqueira; Deputado Federal Nârcio Rodrigues da Silveira -
promoção; Deputado Federal Paulo Heslander Couto - promoção;
Deputado Federal Philernon Rocrigues da Silva: Deputado
Federal Romel Anizio Jorge - promoção; Deputado Federal
Silas Brasileiro - promoção ; Deputado Estadual Alberto Pinto
Coelho Júnior - promoção; Deputado Estadual Alencar da
Silveira Júnior; Deputado Estadual Almir Cristóvão Cardoso;
Deputado Estadual Antônio Eustáquio Andrade Ferreira;
Deputado Estadual Arnaldo Francisco Penna; Deputado Estadual
Carlos Moura Murta - promoção: Deputado Estadual Durval
Angelo Andrade; Deputado Estadual João Batista de Oliveira;
Deputado Estadual José Maria André de Barros; Deputado
Estadual Leonidio Henrique Corréa Bouças; Deputado Estadual
Luiz Antônio Zanto Campos Borges; Desembargador Gudesteu
Biber Sampaio; Desembargador Bady Raimundo Curi

DesemDargador Hugo Bengtsson Júnior: Juiz Reynaldo Ximenes
Carneiro; Dr. Agilio Monteiro Filho; Reitor Aluisio Pimenta
- promoção: Secretária de Estado Berenice Regnier Menegale -
promoção; Secretário de Estado Eduardo Luiz de Barros
Barbosa; Dr. Epaminondas Fulgéncio Neto; Dra. Maria Luiza
Vianna Pessoa de Mendonça; Dr. José Luiz Portella Pereira;
Cel. PM Antônio Carlos dos Santos - promoção; Dr. Homero
Ferreira Diniz; Eng. Jáder Pinto de Campos Figueiredo; Or.
Agop Kayayan; Dr. Augusto Zenun.
Para a condecoração, solicitamos a presença aos Deputados
Agostinho PatrCis. Presidente do Conselho da Ordem; Romeu
Queiroz, Secretário do Conselho da Ordem; Wanderley Avila,
lg-vice-Presidente, e Sebastião Navarro Vieira, 2g-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa.
- Faz-se a condecoração.
O locutor - Senhores agraciados. por gentileza, queiram
retornar aos seus lugares.
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O Conselno da Ordem distinguiu, com o Mérito Legslativo,

pessoas que, na vida pública ou no setor privado, deram
significativa contribuição para a coletividade, em seu
esforço de transcender os desequilibrios económicos e
sociais do Pais.
Convidamos os agraciados com o Grau Mérito a comparecerem

ao local ca condecoração: Prefeita Maria do Carmo Lara
Perpétuo; Prefeito Sileno Dias Looes Silva: Prefeito Mário
Reis Filgueira: Prefeito José Octaviano Ribeiro: Prefeito
Carlos Orlando Nevenschwander Penha; Prefeito João Gonçalves
Dias: Prefeito José Fernandes Braga; Prefeito Vitor Vieira
dos Santos: Prefeito Múcio José Reis Junior: Prefeito
Antônio César Siqueira; Prefeito Diniz Antôn e Oliveira;
Prefeito Jadir Silva Vida); Prefeito Hélio Fra .elino Pinto;
Prefeito Agostinho Corsinho de Oliveira: Dr. Adilson Savi;
Sr. Agostinho Caiado Fraga; empresário François Moyen;
Coronel PM Lúcio Emlio do Espirito Santo: Coronel PM José
Guilherme do Couto: Coronel PM Geneüempsey Bicalho Cruz;
Coronel PM Hamilton Brunelli de Carvalho; Coronel PM Antônio
Luiz de Andrade: Coronel PM Adelmir Romualdo de Oliveira;
jornalista José das Dores Vital - promoção: jornalista
Mauricio Campos Wanderley Reis - promoção: jornalista
William Souza Santos - promoção: jornalista Carlos Chagas;
Dr. Fábio Araújo Reis; Or. Sérgio Augusto ce Almeida Braga;
empresária Maria Angela Gonçalves Queiroz: empresário
Leonardo Emerich dos Mares Guia: empresário Renato Penido de
Azeredo: Dr. André Estêvão libaldino Pereira; empresário
Antônio Lima Reis: Dr. Adalberto Panzan (" post mortem");
para receber esta condecoração. convidamos a Sra. Elza Lúcia
Vannucci Parizan. Convicamos para receber a condecoração:
Dra. Maria Amélia Soares da Cunha: empresário Márcio Martins
Alves: empresário José da Paz Pinto. Os Deputados Paulo
Pettersen, 3g-Vice-Presidente; Romeu Queiroz, Secretário do
Conselho: Maria José Haueisen, 2-Secretária, e Ibrahim
Jacob, 3Q-Secretãrio, farão a outorga das condecorações no
Grau Mérito.
- Procede-se á entrega das medalhas.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados a fineza de

retomarem os seus lugares. (H Pausa.)
Convidamos, também, a comparecerem ao local de condecoração

os seguintes agraciados com o Grau Mérito da Ordem:
empresário Paulo César Cunha: Dr. Robson Napier Borchio: Dr.
Manoel Moreira Barbosa; Dr. Fernando Araújo: empresária
Elizabeth P imenta; Dr. Bruno Lompardi; Pastor Ciro Otávio
Borja Pinto; Dr. Osmar dO Carmo; Engg. TárCiO Primo Belém
Barbosa; Dr. Celso Batista Dias: jornalista Eudoxio dos
Santos; arquiteta Maneta Campos Alves Vitorino; Dr. Arnaldo
de Almeida Garrocho: jornalista Klaus José Tavares;
empresário Van Pak Magh: empresário Jin Lug Tang; empresário
Alberto Salin Abdo; Sr. José Modesto Pessoa de Avia;
empresário Naim Habib Nasser; Sra. Maria cias Graças oe
Oliveira Gracinha Barbosa; empresário Américo Martins Filho;
empresária Júnia Rabello: Dr. José Pereira Cardoso; Dr.
Paulo Roberto Mansoldo Alves: Dr. Paulo Roberto Barbosa
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Diniz; Sr. Ramiro Lage Madureira; Sra. Maria Iris Teixeira
de Freitas; Sr. Siman José; empresário Renato Trindade
Teixeira; Sra. Mary France Lopes Mayrink; Dr. Joaquim
Ferreira da Cruz; Dr. Geraldo Flávio da Silva: Sr. Eduardo
Barrei: Sr. Carlos Tadeu Chaves; Dr. Onésimo Ferreira Condé;
Empresário Pedro Teodolino da Silva.
Farão a outorga da condecoração os Deputados Ermano
Batista, 4Q-Secretário: Antônio Júlio. 5g-Secretário; Kemil
Kurnaira, ex-Presidente aesta Casa: e Péricles Ferreira.
Lider da Maioria na Assembléia Legislativa.
O locutor - Senhores agraciados, por gentileza, queiram
retornar a seus lugares.
Ainda distinguidos pela Ordem do Mérito Legislativo, no
Grau Mérito, convidamos a comparecer ao local de
condecoração os seguintes agraciados: Vice-Prefeito Antônio
Eduardo Martins; Dr. Helvécio Garcia Miranda: Jornal A
Semana', aqui representado pelo Sr. Aécio Amariz de Souza;
Rádio Pirapora, aqui representada pelo Sr. Gecelito Freitas
de Oliveira: Jornal Corrente, aqui representado pelo Sr.
José Carlos Costa: Dr. JOSé Pereira Campos Filho: Sr. Eli
Pinto de Faria: empresário Francisco Xavier Pereira:
empresário José Pedro da Silva Filho; Dr. Ricardo Patrús
Ananias de Sousa; empresário Marcos Vinícius Resende Alves;
empresário Roberto José de Oliveira Silva: Vereador Leõnidas
Gregório de Almeida; Dr. Oswaldo Fernandes Pereira: Dr.
Juversino Guerra Filho; empresário Sidônio Cardoso Naves;
empresário Arnaldo de Siqueira; empresário Antônio de Pádua
NOê: Sra. Rufina Maria de Jesus: Padre Márcio de Carvalho;
Padre Cieornildes Pereira dos Santos: Padre Giovanni Sacco:
Padre Joel Ferreira da Silva: Padre Samir Gazel: empresário
Mauricio Singulani: Dr. Elias Camilo Sobrinho: Pastor Evaldo
Carlos dos Santos: Sr. Aureolano Miranda; Associação dos
Garçons e Profissionais Similares do Estado ce Minas Gerais,
aqui representada pelo Sr. Nilson José de Sousa: Dr. José
Lopes Pereira: Conservatório Estadual de Música Lourenzo
Fernandes, aqui representado pela Sra. Marina Sarmento
Veloso: Dr. Ocacyr de Siqueira; Dr. Nilson Souto Cardoso;
Dr. Walter Francisco de Ávila; empresário Antônio Lima Reis;
empresário Antônio Marciano Lopes Filho.
Convidamos os Deputados Gil Pereira, Licler da Minoria;
Romeu Queiroz: Wanderley Ávila e Sebastião Navarro Vieira
para procederem á outorga da condecoração.
- Procede-se à outorga da condecoração.
O locutor - Solicitamos aos senhores agraciados a fineza de
retornarem a seus lugares.
Passam a fazer parte da Ordem do Mérito Legislativo, no
Grau Insígnia, cidadãos que, exercendo diferentes atividades
na vida social, credenciaram-se ao reconhecimento de seu
trabalho por uma sociedade renovada. Convidamos a comparecer
ao local de condecoração os seguintes agraciados: jornalista
Márcio Metzker da Silva: Vereador Paulo Castelani de
Oliveira: Vice-Prefeito Clério Knupp: Dr. Vilmar Martins
Borges; Engo Manoel Duarte Xavier: Sra. Maria Cristina de
Assis Fonseca: Dr. Herculano Lamounier Fernandes; Dra.
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Patricia Comes Barbosa; Dra. Sueli Barbosa de Abreu; Dr.
Marco Antônio Santos Leite; Dr. Sérgio José Barcelos: Sr.
Valdeir de Andrade Pereira: Dra. Maria do Carmo Prates:
Capitão PM Márcio Ronaldo de Assis; Dr. Carlos Ecrico Neto:
Vereador Antônio Carlos Pereira; Sra. Noerne de Castro
Duarte; Vereador José Castro de Araújo (post rnortem"). aqui
representado pela Sra. Maria Helena Braga; Sr. Wilson
Silveira de Jesus; Sr. Floriano Geraldo Sampaio.
Para proceder à condecoração, solicitamos a presença dos
Deputados Wanderley Ávila e Maria José Haueisen.
- Procede-se à condecoração.
O locutor - Solicitamos aos agraciados a gentileza de
retornarem aos seus lugares.

Palavras do Deputado Luiz Eduardo Magalhães
O Sr. Presidente - Neste momento, esta Presidência oassa a
palavra ao Exmo. Sr. Deputado Luiz Eduarco Magalhães,
Presidente da Câmara dos Deputados, orador oficial desta
solenidade, que falará em nome dos agraciados.
O Sr. Luiz Eduardo Magalhães - Exmos. Srs. Deputado
Agostinho Patrús, Presidente desta Assembléia Legislativa:
Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Arezio Dàmaso,
representando o Governador Eduardo Azeredo: Desembargador
Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais; meu prezado amigo Senador e ex-
Governador de Minas Gerais, Francelino Pereira: Sra.
Senadora Regina Assunção; Sr. Pio Canedo, ex-Governador do
Estado de Minas Gerais; Srs. membros da Mesa; Srs. Deputados
que compõem o Conselho da Ordem do Mérito Legislativo de
Minas Gerais; Srs. ex-Presidentes desta Assembléia; meus
colegas e amigos Deputados Federais. Srs. Deputados
Estaduais, Sras. Deputadas, autoridades civis, meus
senhores, minhas senhoras.
Além de uma grande honra, é também a emoção que me traz a
este encontro, porque entendo que a admissão á Ordem do
Mérito Legislativo de Minas Gerais representa, em certa
medida, o reconhecimento do povo mineiro ao trabalho que
tenho realizado como Deputado. Reconhecimento tanto mais
significativo, ademais, por se tratar da gente de Minas
Gerais, acostumaca a acompanhar com extraordinário interesse
os assuntos da vida pública e os cuidados co bem comum,
dotada de uma habilidade política que já se tornou
proverbial - o que somente magnifica o sentido desta
homenagem.
Com efeito, se coube à minha Bahia abrigar o berço
histórico da nação brasileira, é aqui, no solo mineiro,
entre essas montanhas de beleza inconfundível, que se deitam
mais profundas as raizes da nossa tradição política e da
nossa vocação democratica.
Eram mineiros - por nascimento Ou por adoção - os heróis de

Vila Rica; mineiro, também, o pat'-'arca da Independência;
mineiros foram muitos de nossos mai ilustres Presidentes da
República - entre os Quais destacaria especialmente
Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, como insígnias de
dois momentos singulares deste século, no Brasil. Mineiros
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estiveram sempre presentes, entre os protagonistas de nossa
vida pública, tanto passada, quanto atual e, certamente,
também, na futura.
De tudo que se falar ou se escrever sobre a Inconfidência

Mineira torna-se dificil separar o que é história e o que é
mito. lima das grandes lições que ela nos deixou, porém, foi
sobre o valor e a fecundidade das idéias. Embalaram-na as
mesmas idéias que alimentaram a Revolução Francesa, marco
indiscutível na história da humanidade. O iluminismo, que
floresceu na Europa, semeou, no coração da Capitania das
Minas Gerais, a conjuração liderada por Tiradentes, em cujo

programa não se enumeravam apenas objetivos de cunho

político. mas a cristalização de um sentimento ce
patriotismo, de cidadaflïa, a edificação da verdadeira
igualdade entre os homens, o império oa justiça social,
sonhos, enfim, que ainda hoje compõem o ideário político
brasileiro.
Para que consolidemos, entretanto, neste Pais de tantas
contradições, uma liberdade verdadeira, duradoura e
consistente, é imprescindível a reforma completa de nossas
estruturas socioeconôrnicaS. As desigualdades que nos têm
marcado a história são uma crescente ameaça a nos interpelar
a consciência de cicadãOS, e sua admoestação se dirige
principalmente aos homens públicos, sobre cujos ombros se
descarregam as responsabilidades pelo futuro do Brasil.
Foi por acreditar na necessidade imperativa de mudanças,
que me convenci a assumir a Presidência da Câmara dos

Deputados.
Nesses dois anos, quebraram-se muitos dos tabus e dos
preconceitos erigidos nas décadas de 50 e 60. e que,
sacralizadoS por um nacionalismo retrógrado e pouco
produtivo, teimavam em nos entravar o crescimento econômico,
em nos tolher o desenvolvimento, em condenar-nos à pobreza e
ao atraso tecnológico.
Expurgarmos o debate económico da carga ideológica com que
se havia impregnado, arejando o texto constitucional e
desobstruindo a estrada do futuro brasileiro.
A ruptura de monopólios obsoletos, cristalizados num Estado
mastodôntico e viciado, que emperrava o funcionamento das
estruturas produtivas do Pais, sufocando-as sob uma crosta
de atraso corporativo e lentidão administrativa, foi uma
tarefa cuja dimensão histórica ainda não nos é possível
aquilatar com exatidão. Os resultados já apresentados. no
entanto, tão logo trilhados esses passos iniciais, trazem .a
certeza e a segurança de que temos acertado, nós
brasileiros, ao fixar o novo rumo de nosso desenvolvimento.
E nora de nos lançarmos a uma nova eta pa desse processo de

modernização nacional, que não se deve prender apenas aos
cuidados económicos, mas se estender também aos campos
político e social.
Quero acreditar que já iniciamos esse processo. A coragem e
a transparência que marcaram os trabalhos da CPI do
Orçamento e a presteza e a responsabilidade com que se
promulgaram as emendas constitucionais ce 1995 revelaram a
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disposição congressual de reescrever a história do Brasil em
cores mais auspiciosas.
Temas maiúsculos, entretanto, têm sido matéria-prima
abundante, a nos compor a pauta de trabalho, e o
aparelhamento da Câmara para enfrentá-los tem sido, com
efeito, nossa preocupação constante.
Foram, assim, implementadas alterações regimentais,

objetivando aperfeiçoar a ordem e a eficácia dos trabalhos.
medidas que abrangeram vasta gama de aspectos do seu
funcionamento, desde o trâmite legislativo até a organização
administrativa, seja com respeito à sistematização dos
trabalhos, seja no seu relacionamento com os outros poderes
e com seus próprios órgãos auxiliares.
Entre as alterações de maior repercussão, podemos enumerar
a supressão das reuniões co antigo Colégio de Lideres, em
que se alijava a maioria dos membros do parlamento cia
participação efetiva nas decisões da Casa.
Buscamos antes a orevaléncia da vontade dessa maioria co
que o consenso de gabinetes e em resoosta obtivemos o
imediato incremento na eficácia das deliberações em
Plenário.
Reiteradamente acusada pelo absenteismo que caracterizava a

maioria de seus membros, a Câmara ostenta hoje um índice de
comparecimento de quase 90%, em suas deliberações, tanto em
Plenário, Quanto nos outros órgãos da Casa nos quais elas
acontecem.
Dificultada, assim, a Obstrução politica ilegítima dos
trabalhos, extinta a chamada "ditadura dos ausentes", cuja
atuação logrou inviabilizar o processo de revisão
constitucional, na legislatura anterior, obtivemos a
aprovação das propostas de emenda constitucional tão
longamente esperadas pela sociedade.
Nossa responsabilidade abrange agora o processo de

erradicar as iniqüidades que nos têm caracterizado, e as
discussões se farão sobre temas como a reforma politica -
Cuja importância tornou-se hoje unanimidade, mesmo entre as
oposições -, a continuidade das alterações est r uturais da
Previdência Social, o reordenamento da administração pública
ou a regulamentação infraconstitucional das emendas já
aprovadas.

Nossa meta é reorganizar esse sistema constitucional que
leva o Estado à bancarrota, que desestimula o investimento.
que tolhe a liberdade econômica, que pereniza os privilégios
de uns e as discriminações contra a maioria.
Para concluir. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros da Ordem
do Mérito Legislativo de Minas Gerais, Sras. e Srs.
Deputados, reafirmo o sentimento que neste instante me
domina, misto de orgulho e gratidão.
Reitero também a disposição da Câmara dos Deputados em
continuar a luta pela modificação das estruturas e infra-
estruturas sociais brasileiras, pela edificação de um novo
contrato social, mais moderno, mais racional, mais
equilibrado. baseado na justiça e na eqüidade. cue torne
Possível conduzir este grande Pais pelos çamnhos do
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progresso, da integração econômica com as outras nações, da
modernidade, enfim.
Sr. Presidente Agostinho Patrús, quero agradecer esta
grande honra que me foi conferida por toda a Assembléia
Legislativa, na pessoa de V. Exa. . que representa a
habilidade, a competência do político mineiro, que todos nós
já conhecemos e proclamamos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença do
Presidente do Tribunal de Justiça. Desembargador Monteiro de
Barros: do representante do Governador, Sr. Arésio Dâmaso:
do Senador e ex-Governador Francelino Pereira; da Senadora
Regina d'Assumpção: do ex-Vice-Governador Pio Canedo; dOS
demais membros do Conselho da Medalha e da Mesa desta Casa:
e, em especial, do Deputado Federal Luiz Eduardo Magalhães e
dos demais agraciados.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de Quorum para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial
de logo mais, ás 20 roras, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia 29,
ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderiey Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Antônio Roberto - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Ivo JOSé - Jairo Ataide - João Leite -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Luiz António
Zanto - Marco Rêgis - Olinto Godinho - Paulo Piau - Ronaldo
Vasconcel los - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15mín, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quorum', e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira. dia 2. as 20 horas.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

AGROPECUÃRIA E POLÍTICA RURAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Clinto Godinho, Elbe Brandão
e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
referida comissão. Na ausência do presidente, a Deputada
Elbe Brandão assume a presidência, e, havendo número
regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Clinto Godinho que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
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membros presentes. A Presidência informa ter a reunião a
finalidade de apreciar matéria da pauta e, a seguir, procede
á leitura do Oficio ng 1.141/96. do Presidente da
RIJRALMINAS, o qual encaminha processo de alienação de terra
devoluta em nome de Francisco Gomes de Souza, do municipio
de .José Gonçalves de Minas, em diligência nessa entidade; e
do Aviso ng 670. ao Ministro da Aoricultura e ao
Abastecimento, comunicando que essa Pasta celebrou convênio
com o Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado
- CECCER -. nos termos a que se refere. A Presidência
designa o Deputado Plinto Godinho para relatar, no 2g turno,
o Projeto de Lei ng 937/96, do Deputado Paulo Piau. Passando
à la Fase da Ordem do Dia, a Presidência procede à leitura
de requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja
convidado um representante da Superintendência de
Cooperativismo da Secretaria do Trabalho, da Ação Social, da
Criança e do Adolescente; os Presidentes da OCEMG. da EMATER
e o Dr. João Roberto Pulitti, Presidente do Conselho de
Agropecuária da Associação Comercial de Minas e Diretor da
FAEMG, para discutirem o cooperativismo em Minas Gerais.
nesta Comissão. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Verificaaa, nesse momento, a presença do
Deputado Paulo Piau, a Presidência agradece o comparecimento
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinho,
ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia ve e um de
novembro de mil novecentos e noventa e seis. Comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas. membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros 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 discuss: e votação, são
aprovados, no 2g turno, os Projetos ae Le ns 146/95 e
908/96. ambos na 'orma do vencido no lg turno. 927 e 942/96
(relator: Deputaco Marco Régis); 869, 909, 953. 961, 904.
905 e 910/96, estes três últimos na forma dO vencido no 1
turno (relator: De putado Jorge Eduardo de Oliveira); 899.
906. 911. 926, 956/96 (relator: Deputado Jorge Hannas); 914.
945. 902. 915 e 918/96, estes três últimos na forma do
vencido no lg turno (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto).
São submetidos a discussão e votação, no lg turno, cada um
por sua vez, os Projetos ae Lei rigs 878/96 com a Emenda ng
1, 967 e 969/96 (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto); 928.
940. 964. 972, 983. 98 4 e 992/96 (relator: Deputado Jorge
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Hanrlas); 930, 938. 970. 975 e 981/96. este último com a
Emenda flQ 1 (relator: De putado Jorge Eduardo de Oliveira);
936. 966, 973, 986. 976, este com a Emenda ng 1, e 944/96
com a Subemenda ng 1 à Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Marco Régis). A
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto ae Lei nQ 882/96. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de novembro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Marco Rêgis - Jorge Harinas -
Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do aia vinte e um de
novembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo
Rezende, Marcos Helênio, Giycon Terra Pinto, Péricles
Ferreira e Bilac Pinto (substituindo os dois últimos aos
Deputados Romeu Queiroz e Clêuber Carneiro, por indicação
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 Marcos Helênio que proceda
a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Na ausência dos
relatores, o Presidente redistribui a matéria constante na
pauta, cabendo ao Deputado Péricles Ferreira relatar o
Projeto de Lei ng 49195: ao Deputado Marcos Helênio. o
Projeto de Lei flQ 999/96 e. ao Deputado Geraldo Rezende. o
Requerimento ng 1.833/96. Prosseguindo, acusa o recebimento
a seguinte correspondência: Oficio ng 248/96. da
Consultoria de Orçamentos do Senado Federal, Publicado em
lQ/11/96; Oficio nQ 464/96. do Governador do Estado.
publicado em 6/11/96; Oficio nQ 46/96, do Secretário-Geral
do Governador do Estado, publicado em 14/11/96, e oficio da
Superintendência Central de Orçamento - SUCOR -.
encaminhando o Quadro de Controle do Limite Orçamentário e
da Reserva de Contingência relativo aos meses de setembro e
novembro de 1996. Prosseguindo, passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira, relator
do Projeto de Lei nQ 49/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto. Sobre o Projeto de Lei n
999/96, o relator, Deputado Marcos Helénio, emite parecer
mediante o qual conclui por sua aprovação na forma do
vencido no lQ turno. Quanto ao Projeto de Lei nQ 919/96, o
relator. Deputado Marcos Helénio, emite parecer mediante o
qual conclui por sua aprovação. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são ospareceres aprovados por
unanimidade. Logo a pós, passa-se á fase ce discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Geraldo Rezende emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
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Requerimento flQ 1.767/96 e, quanto ao Requerimento n
1.833/96, o relator conclui por sua aprovação na forma do
Substitutivo no 1. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovadas as proposições. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1996.
Geral po Rezende, Presidente - Marcos Helênio - Ivair
Nogueira - Péricies erreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 514/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Carlos Pimenta,
dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá
outras providências.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas
ngs 1 a 4. Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para ser
examinada quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Observa-se, atualmente, um decréscimo nos coeficientes de
mortalidade e fecundidade no Brasil. Em decorrência desse
fato, prevê-se um aumento da população idosa na virada do
século.
Segundo dados estatisticos apresentados durante o 1
Seminário Nacional de Especialidades Multidisciplinares em
Terceira Idade, promovido pela Fundação João Pinheiro em
1992, a expectativa de vida do brasileiro, que em 1950 não
chegava a 50 anos, ultrapassará, no ano de 2025, os 70 anos.
Há necessidade de se refletir, então, sobre o
estabelecimento de uma política social voltada para as
populações de terceira Idade.
Assim, o art. 230 da Constituição Federal estae1ece que a
família, a sociedade e o Estado têm o dever ae amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo seu
direito á vida.
Com o projeto em análise, tem-se em vista o direcionamento

de uma política do idoso, com medidas concretas e objetivas,
alocação de recursos e obrigações instituctoriais.
Reconhecemos que a implementação dessa politica é uma

questão que envolve a mobilização e a o r ganização de
congressistas, associações, grupos e conselhos.
O momento é oportuno, uma vez que a crise na Previdência e
na saúde está em debate nas Casas Legislativas, juntamente
com a discussão sobre a política de envelhecimento, aliada á
defesa de uma aposentadoria e de um patamar de saúde pública
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e assistência social digno.
Ressaltamos, porém, a necessidade da criação do Conselho
Estadual do Idoso, previsto no art. 226 da Carta mineira.
que, juntamente com órgãos e entidades públicas, colocará em
prática as políticas da terceira idade. Com esse objetivo,
apresentamos a Subemenda nQ i à Emenda flQ 2.
Além disso. propomos a Emenda flQ S. com a finalidade de

adequar o projeto a seus reais objetivos.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
514/95 com as Emendas ngs 1, 3 e 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda ng 2. da Comissão de
Constituição e Justiça, na forma da Subemenda ng 1, e com a
Emenda nQ S. as quais estão a seguir redigidas.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. ....- No órgão ou na entidade do Estado responsável

pela assistência e pela promoção social será criado o
Conselho Estadual do Idoso, previsto no art. 226 da
Constituição Estadual.".

EMENDA No 5
Dê-se ao "caput" e aos incisos do art. 4Q a seguinte
redação, acrescentando-se-Ines o inciso IV:
"Art. 4g - São princípios da política estadual de amparo ao

idoso:
- a defesa do direito à vida e à cidadania:

II - a garantia da dignidade e do bem-estar:
III - a participação na comunidade;
IV - a proteção contra discriminação de qualquer

natureza.".
Sala das Comissões. 28 de novembro de 1996.
Marco Régis. Presidente e relator - Jorge Hannas - Jorge
Eduardo de Oliveira - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 667/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto ae lei em análise, do Deputado Dinis Pinheiro,
aispõe sobre atendimento médico e odontológico nas escolas
estaduais.
A matéria foi submetida á apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou a Emenda no 1. Cabe, agora, a esta Comissão
emitir parecer sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
Como bem afirma o autor da proposição em análise em sua
justificação, a escola tem procurado aproximar-se da
comunidade na busca de solução para os problemas cotidianos.
Refletindo tal tendência, o projeto procura abordar a
questão da saúde da comunidade por um dos caminflos que
talvez se afigure como o mais propicio, ou seja, por meio do
educando.
Grande número de famílias tem pelo menos um de seus membros
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matriculados em escolas estaduais. O aluno, ao ser atendido,
revelará dados da história médica de seu núcleo familiar e
poderá, dessa forma, a critério cio profissional, obter
informações com relação a medidas preventivas ou receber
orientação para que seus problemas de saúde sejam
devidamente solucionados.
Considerando-se, pelo exposto, a possibilidade de se
atingir universo mais amplo do que apenas o corpo discente,
percebe-se ter a medica instituida pelo orojeto maior
amplitude ao q ue possa parecer ao primeiro exame.
Registre-se, também. a preocupação do autor do projeto em

conjugar, com muita propriedade, o binômio saúde e educação,
pois, em muitos casos, o rendimento escolar depende da saúde
do educando. Tratando-se de investimento a longo prazo, com
certeza os efeitos se farão sentir não apenas nas crianças e
adolescentes de hoje, mas nas gerações futuras,
possibilitando-lhes melhores condições de participação na
vida da Comunidade.
Deve-se destacar, ainda, que o direito da criança e do
adolescente está expresso na Lei nQ 8.069. de 13/7/90
("Estatuto aa Criança e ao Adolescente"):
"Art. 'lg - A criança e o adolescente têm direito á proteção

á vida e ã saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio
e harmonioso, em condições dignas de existência".
Mais do que tal garantia, notável a preocupação do
legislador com o tema, ao assegurar, por meio do referido
estatuto, prioridade no atendimento às crianças e aos
adolescentes:
'Art. 4p - E dever da família, da comunidade, da sociedade

em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes á vida, á
saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à
Profissionalização, á cultura, à dignidade, ao respeito, á
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único - A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer

circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de

relevância pública:
cl preferência na formulação e ria execução das políticas

sociais públicas;
d) destinação privilegiaca de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude'.
No uso ae suas atribuições no âmbito do Sistema Unico de
Saúde - SUS -. o Estado pode e deve adotar medidas de
estimulo e incentivo aos municipios, para q ue, de acordo com
as diretrizes da Lei Orgânica da Saúde, prestem atendimento
médico e odontolõgico aos escolares. Pretende-se que o
Estado preste atendimento direto somente naquelas situações
em que sua ação supletiva se faça necessária.
Cumpre ressaltar. ainda, que, em nosso entendimento, o
principal papel do Estado é realmente o de servir como
agente propulsor pa r a que as medidas de atenção à saúde na
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escola possam ser efetivamente desenvolvidas pelos

municípios.
Resta-nos, por fim, tecer algumas con s i de rações sobre o
art. lQ do projeto. A instituição de atendimento médico e
odontológico apenas nas escolas com mais de 1.000 alunos não
espelha fielmente, a nosso ver, as diretrizes para a
organização do SUS previstas pela Lei flQ 8.080, de 19/9/90,
que, em última análise, regulamenta a determinação
constitucional de atenção universalizada á saúde. Bastante
oportuna nos parece, pois, a emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, ao estender a
abrangéncia do atendimento a toaas as escolas, revelando
preocupação justamente com aquelas localidades carentes de
recursos e necessitadas de assistência ã saúde prestada
diretamente pelo Estado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 667/96 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 28 de novembro ce 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis. relator - Jorge

Eduardo de Oliveira - Jorge HannaS.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 929/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei
flQ 929/96 aplica os efeitos da Lei ng 12.276. de 25/7/96. à
execução de obras ce duplicação da Rodovia BR-381, no trecno
entre Belo Horizonte e Governador Valadares.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira das
mencionadas Comissões concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A Comissão seguinte opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para que
seja elaborado seu parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
A administração pública estadual encontra sérios problemas
para executar as obras reclamadas pela população. O que se
observa, diante de enormes carências sociais, é uma absoluta
ausência de recursos disponíveis.
Nesse contexto, deve-se saudar a existência de normas
estaduais que possibilitam ao Poder Executivo encontrar
outras fontes que o auxiliem no financiamento das obras a
serem realizadas.
A Lei ng 12.276. ce 1996. é exemplo de lei estadual com
esse conteúdo. Visa a lei a incentivar a participação
financeira da iniciativa privada em obras que a beneficiem.
Permite a lei, em linhas gerais, que o Estado construa em
parceria com pessoas jurídicas de direito privado,
reembolsando-as caso ocorra incremento em seu faturamerito em
percentual igual ou superior a 50%, em aecorrência da
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realização da obra. Se, por outro lado, não for obtido
aumento no faturarnento ou caso esse aumento não atinja os
niveis exigidos, não haverá reembolso.
O projeto de lei em exame autoriza o Estado a celebrar
convênio ou contrato com empresas ou consórcio de empresas,
nos termos da lei antes analisada. Exclui, todavia, a
aplicação do art. 6g, Que condiciona o reembolso á percepção
de incremento no faturamento em montante superior a 50%.
conforme comentado. A proposição, assim, indubitavelmente
modifica a aplicação da Lei ng 12.276, já que garante
Previamente ás empresas interessadas o reembolso dos valores
aplicados, retirando as condições estabelecidas.
Esse aspecto foi corretamente percebido pela Comissão de

Administração Pública, que apresentou substitutivo, no Qual
opinou pela retirada do art. 2Q do projeto de lei em exame.
o Substitutivo aprimorou a proposição, também, ao definir de
forma exata as rodovias soore as quais versa-

Conclusão
Em face cio exposto, opinamos pela aprovação ao Projeto de
Lei ng 929/96 no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões. 28 de novembro de 1996.
Geraldo Rezende. Presidente - Marcos Helênio, relator -
Ivair Nogueira - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 685/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a concessão de financiamento de
equipamentos corretivos a portadores de deficiência.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.
Agora, retorna a matéria a esta Comissão a fim de ser
apreciada no 2g turno.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não
encontra qualquer impedimento do ponto de vista financeiro-
orçamentário, não trazendo des pesas para o Estado. Determina
o projeto que instituições oficiais de crédito do Estado
abram uma linha de empréstimo especifica para atender a
pessoas portadoras cie deficiência fisica que necessitem de
recursos para adquirir equipamentos corretivos Trata-se.
pois, de financiamento, sendo q ue as instituições bancárias
oficiais ao poder público terão o retorno financeiro do
capital investido, acrescido de juros e correção monetária.
Vale ressaltar que o projeto prevê q ue as taxas de juros
incidentes Sobre o valor financiado deverão ser menores que
as praticadas normalmente pelo mercado financeiro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto do

Lei ng 685/96 na forma original.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1996.
Geraldo Rezende. Presidente - Marcos Helênio. relator -
Ivair Nogueira - Péricles Ferreira.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.796/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio 00 requerimento em tela, o Deputado Dirnas
Rodrigues solicita seja formulaao apelo ao Governador do
Estado com vistas à antecipação de recursos financeiros aos
municípios recém-emancipados, tão logo sejam instalados.
Publicado em 14/11/96, veio o requerimento para deliberação
desta Comissão, nos termos do art. 104, III. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento se refere ã garantia do repasse de parcelas
do ICMS aos municípios recém-emancipados, já que as parcelas
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - são da
alçada do Governo Federal, por intermédio da agência central
do Banco do Brasil, com sede em Brasilia, que as repassa
tendo em vista os coeficientes atribuídos aos municípios
pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
Especificamente em relação aos repasses das parcelas do
ICMS, já foi iniciada nesta Casa a discussão do projeto de
lei de autoria do Governador do Estado que altera a Lei nQ
12.040, de 1995, a chamada Lei Robin Hood, visando a
assegurar aos 97 municípios mineiros criados pelas Leis ngs
12.030 e 12.050, de 1995, participação no produto da
arrecadação do ICMS.
O projeto de lei governamental, no que diz respeito aos
novos municípios, aumenta o repasse pela cota mínima dos
atuais 5,5% para 6.21%, a partir de 1997. bem como
estaoelece novos critérios de pa r t i c ipação , entre os quais
se destaca a relação proporcional entre a população e a área
geográfica aos novos municipios, comparada com a dos
municípios de que se emanciparam.
Dessa forma, como o projeto de lei do Governador está
tramitando em regime de urgência. certamente em 1g/1/97,
assim que forem empossados os Prefeitos eleitos, os novos
municípios passarão a receber semanalmente, como todos os
demais, as parcelas do ICMS que lhes são devidas.
Dai, entendemos que a proposição do De putado Dimas
Rodrigues, apesar de ser da maior relevância, perdeu o
objeto em função das alterações propostas pelo Governador do
Estado na Lei Ro p in Hood, de modo a contemplar os novos
municípios com repasses do ICMS.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer ê pela rejeição do

Requerimento ng 1.796/96.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1996.
Ivair Nogueira, relator.
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