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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1896

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 27 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostnho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Anivaldo Coelho - Marco Régis Wilson

Trópia.
Falta de "Quorum

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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, Õa 30. ás 20 horas.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM lQ DE OUTUBRO DE 1996
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Francisco Ramalho -

Glycon Terra Pinto - Maria Olivia - Miguel Martini - Wilson
Trópia.

Falta de "Quorum'
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14h15min. a
lista de comparecimento não registra a existência de numero
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum', e convoca os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 2. ás 14 noras, com a seguinte
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada pela Sra.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 591/95

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

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei flQ
591/95 visa a declarar de utilidade pública o Instituto
Apostólico Verburn Dei, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, aue não
encontrou óbice na ordem jurídica à sua tramitação.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, nos termos do art. 104, 1, a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos
em seu estatuto, quais sejam ministrar formação religiosa e
desenvolver atividades de caráter cultural e beneficente
junto aos jovens e à população carente.
Dessa forma, merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face cio aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 591/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, lQ de outubro de 1996.
Anderson Adauto. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 255/95

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em

epigrafe tem por objetivo dar nova denominação á Escola
Estadual São Judas Tadeu, localizada no Município de
Brasilia de Minas.
A proposição foi aprovada

 
no lQ turno, na forma

apresentada, cabendo a esta Comissão, agora, sobre ela
deliberar conclusivamente no

 
2Q turno, nos termos

regimentais.
Fundamentação

Reiterando o entendimento deste órgão colegiado sobre a
matéria, afirmamos a oportunidade da apresentação do
projeto, tendo em vista seu objetivo de prestar merecida
homenagem à memória de quem dedicou a vida em prol da
fundação e do desenvolvimento do Distrito de Nova Minda,
onde se situa a Escola Estadual São Judas Tadeu.
Ao acatar a proposta de se dar ao educandário a denominação
de Escola Estadual Manoel Pereira de Araújo, além de
estarmos prestando justo reconhecimento aos esforços daquele
benfeitor, estaremos, ainda, atendendo ao anseio da
comunidade local, conforme manifestação dirigida ao autor da
proposição,

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

ng 255/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de outubro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 597/95

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

De iniciativa do Deputado Irani Barbosa. o projeto de lei
em tela tempor escopo dar a denominação de Nossa Senhora da
Conceição à escola estadual localizada no bairro de mesmo
nome, rio Município de Justinópolis.
A proposição foi aprovada no ig turno na forma apresentada,

e. agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Quando de sua criação, o educandário em referência recebeu
denominação oficial, que identificava o local de sua sede.
Ocorre que, transcorrida uma década, a comunidade do bairro
expressa sua vontade de que seja suprimida do seu nome a
palavra bairro, para configurar, assim, legitima homenagem
a Nossa Senhora da Conceição.
E bom enfatizar que a Diretoria de Atendimento Escolar da
Secretaria da Educação, solicitada a se pronunciar a
respeito da matéria, emitiu parecer, dirigido á
Procuradoria-Geral do Estado, favorável à alteração do nome.

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

ng 597/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, lQ de outubro de 1996.
Anderson Adauto. relator.

PARECER PARA 0 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 870/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto

e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei flQ
870/96 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Rios de Água
Viva, com sede no Município de Ipatinga.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em análise, dentro dos parámetros do Movimento
de Renovação Carismática da Igreja Católica, objetiva a
renovação da fé, expandindo o trabalho de evangelização.
Além do mais, contribui para a reintegração na sociedade de
delinqüentes juvenis e promove a integração entre pais e
filhos, em prol da união familiar.
Por difundir trabalho que visa à harmonia entre os homens e
dentro da familia, justa é a declaração de utilidade pública
proposta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 870/96 no 2Q turno, como apresentado.
Sala das Comissões, lQ de outubro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 876/96

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

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Obreiros da Justiça, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, na forma proposta, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos a pertinência em se declarar de
utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Justiça, tendo
em vista seus objetivos filantrópicos e educacionais em prol
do aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 876/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 1Q de outubro de 1996.
Anderson Adauto, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 2 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de"quorum".
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Ánivaldo Coelho - Durval Angelo - João Batista de Oliveira
- Maria Olivia - Miguel Martini - Wilson Trõpia.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - 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 sexta-feira, dia 4, ás 9 horas.



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência do Deputado Raul Lima Neto
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto.

Falta de Ouorum
O Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - AS 9r15min, a
lista de compa'ecimento 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 7, às 20 horas.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 833/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em
análise tem por objetivo dar a denominação de Rodovia
Engenheiro Ary Belisário à estrada q ue liga os Municípios de
Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto.
A proposição foi aprovada no lg turno, na forma
apresentada, cabendo a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, na forma
regimental.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto
em pauta, consideramos justo e oportuno que se preste
homenagem à memória do engenheiro de minas Ary Bel isário.
emprestando seu nome ao trecho rodoviário mencionado.
Com efeito, o cidadão a que se pretende prestar honraria
destacou-se pelo brilhantismo na profissão e pela
integridade moral, sendo por isso bastante admirado e
estimado pela população da região do Alto Paraopeba.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela a provação do Projeto de Lei

ng 833/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de outubro ce 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 874/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Meio Ambiente - AMA -, com sede no Município
de Manhuaçu.
Aprovado no lg turno, sem emenda, vem o projeto a esta

Comissão para deliberação conclusiva no 2Q turno, nos termos
do art. 104, 1, "a', do Regimento Interno.

Funcamertação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão,
reconhecemos ser pertinente declarar oe utilidade pública a
referida entidade, tendo em vista que suas atividades estão
voltadas para a conscientização quanto á necessidade de se
preservar o meio ambiente, para as presentes e as futuras
gerações.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 874/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 7 de Outubro de 1996.
Wilson Trópia, relator.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Maria José Haueiserl - Ermano Batista - Aílton Vilela -
Dimas Rodrigues - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - João
Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Marco Régis - Péricles Ferreira - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
20h15min. a lista de comparecimento não registra a
existência de número regimental A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de "quorum. e convoca os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 8. às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem ao dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA. 10 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 191a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagem ng 144/96
(encaminhando Projeto de Lei ng 968/96), do Governador do
Estado; Oficios ngs 17/96, do Tribunal de Justiça, e 22/96,
do Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 969 a
971,'96 - Requerimentos ngs 1.660 a 1.665/96 - Requerimentos
dos Deputados Péricles Ferreira e Paulo Piau e Outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Geraldo Santanna, Toninho Zeitune, Rêrnolo Áloise.
Mauri Torres. Paulo Piau (2). Marco Régis, Simão Pedro
Toledo, Alberto Pinto Coelho, Maria Olivia (2). Agostinho
Patrj, Luiz Antônio Zanto (6) e Francisco Ramalho -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Santanna
e Gilmar Machado - 2ã PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. P residente -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir
Parecer sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei ngs
13.118 e 13.128 - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros;
deferimento - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira;
deferimento - 2a Fase: Questão de ordem; chamada para
recomposição de quorum; existência de número regimental
para discussão - DISCUSSãO de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei ng 897/96; discurso dos
Deputados Durval Angelo, Sebastião Helvécio e Gilmar
Machado: encerramento da discussão - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei ng 920/96; discurso co Detutao
Ourval Ângelo - Questão ce ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO• - Comparecem OS Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir0	
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Geriaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dílzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo ce Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos
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Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

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. 2g-Secretário, para proceder à leitura
das atas das reuniões anteriores.

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Antônio Julio, 5-Secretário, nas funções de
2g-Secretário, procede à leitura das atas rias sete reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

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

correspondência:
"MENSAGEM NQ 144/96v

Belo Horizonte. 30 de setembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei, que contém a proposta orçamentária para o exercício de
1997, englobando o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.
Inicialmente, cumpre registrar que a proposta orçamentária,

com os demonstrativos que a integram, guarda fiel
observância aos dispositivos constitucionais e àqueles
previstos na Lei nQ 12.264. de 24 de julho de 1996. que
estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de
1997.
A busca do equiliDrio operacional. meta preponderante para
o próximo exercicio, se reflete na proposta que ora
apresento, por estabelecer política austera na fixação das
des pesas, visando, através da adoção de rigorosos
procedimentos, a contenção do gasto público, mas colimando
iniciativas que resguardem a capacidade de agir do poder
público, especialmente como prestador de serviços públicos
essenciais.
No conjunto de medidas adotadas para contenção do déficit
público, destaco o severo cumprimento dos parâmetros
definidos para projeção da receita orçamentária para o
próximo exercício, buscando estabelecer um limite bastante
realista para fixação das despesas; os gastos de custeio dos
órgãos e entidades do Poder Executivo não excedem aos
limites estabelecidos para 1996, estes mesmos já adequados á
orientação de máxima racionalização na alocação de recursos
e contenção de despesas; a aplicação da receita vinculada a
órgãos e entidades do Poder Executivo foi definida visando a
redução da participação de recursos do Tesouro na sua
manutenção.
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Ë importante ressaltar que a despesa relativa a pessoal

prevista na proposta para o exercício de 1997 já reflete a
alteração resultante da implantação do Programa de
Desligamento Voluntário, instituido pela Lei nQ 12.280. de
31 de julho de 1996, que contribuiu para a redução no
montante de gasto e a adequação deste grupo de des pesa a
determinações constitucionais. Estão também refletidas na
proposta a contribuição previdericiárja para custeio parcial
de aposentadoria de servidores públicos, a que se refere a
Lei flQ 12.278. de 29 de julho de 1996. além de decisões
administrativas já adotadas.

O conjunto de medidas implementadas bem como as
determinações que balizaram a elaboração da proposta que ora
submeto a essa Casa vêm permitindo, gradativamente, seja
alcançado o equilíbrio fiscal que possibilitará a plena
implementação do programa de meu governo, definido no Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e no Plano Plurianual
de Ação Governamental.
Em conformidade com o que dispõe a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a presente proposta orçamentária foi
elaborada a preços correntes, não tendo sido incluído na
projeção de despesas e estimativa de receita nenhum fator de
correção decorrente de variação inflacionária.
Passo agora a detalhar o conteúdo da proposta orçamentária

que resulta, no que concerne à distribuição dos recursos, de
entendimento prévio realizado no âmbito da Comissão de
Compatibilização Orçamentária e Financeira, de acordo com o
q ue dispõe a Constituição do Estado.

Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal proposto para 1997. cujos principais

componentes de receita e des pesa destacarei a seguir, estima
a receita e fixa a despesa em R$13.982,5 milhões.
Receitas Correntes R$10.204.8 milhões
- Receita Tributária R$6,654,5 milhões
- Transferências Correntes R$1.868,2 milhões
- Demais Receitas Correntes R$1.682.1 milhões
Dentre as Receitas Tributárias destaca-se o Imposto sobre

Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - IcMS, com arrecadação
estimada para 1997 em R$6.181,3 milhões, equivalendo a 92,8%
do total da receita tributária e representando uma variação
positiva de 18.6% em relação ao valor orçado para o corrente
exercício.
A estimativa de arrecadação do principal tributo estadual
se baseia na expectativa de crescimento da atividade
econômica em 1997 e no aprimoramento dos mecanismos de
arrecadação, visando a redução da sonegação.
Quanto ás Transferências Correntes, a sua maior parte tem
origem em determinações constitucionais representadas,
principalmente, pelo Fundo ae Partici pação do Estado, com
R$449,0 milhões, a Cota Parte do Imposto sobre Produtos
Industrializados Ex portados, com R$238.9 milhões, pela Cota
Parte da Contribuição do Sa l á r io-Educação, com R$111,0
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milhões e pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, com R$270.5
milhões. Outra parcela importante das transferências tem
origem nos convênios com ôrgãos federais, destacando-se
aquele firmado com o Ministério da Saúde - Sistema único de
Saúde, da ordem de R$617,8 milhões.
As Outras Receitas Correntes são representadas,
principalmente, pelas Receitas de Contribuições do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado, com R$500,8 milhões
e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, com
R$137,7 milhões. Destacam-se, também, neste conjunto a
Receita Patrimonial, Com R$181.2 milhões, e a Receita de
Serviços, com R$166,3 milhões.
Despesas Correntes R$9.967,4 milhões
- Pessoal R$5.286,8 milhões
- Outros Custeios R$2.340,3 milhões
- Juros e Encargos da Divida R$533,2 milhões
- Transferências Constitu-
clonaisa Municípios R$1.807,1 milhões
A despesa com pessoal está limitada aos dispositivos
preconizados na Lei Complementar nQ 82. de 27 de março de
1995. e inclui pessoal da ativa, inativos, pensionistas e
benefícios, representando 62,5% da receita corrente líquida.
Os outros custeios referem-se, basicamente, ao custo

operacional dos órgãos e entidades, representando 16,7% do
Orçamento Fiscal, sendo 12.1% referentes a despesas da
administração direta, 4.5% relativos ao custeio das
autarquias, fundações públicas e fundos estaduais, e 0.1%
constituem subvenções para manutenção das empresas públicas.
Considerando o compromisso básico com a educação,
destacamos o financiamento externo da ordem de R$60,0
milhões, destinados ás des pesas correntes do projeto Pró-
Qualidade.
Superávit Corrente R$237,4 milhões
Resultado da diferença entre as Receitas e Despesas

Correntes, o superávit representa a poupança. Que somada ás
Receitas de Capital, constituirão as fontes de financiamento
para as Despesas de Capital e para a Reserva de
Contingência.
Receitas de Capital R$3.777,6 milhões
- Operações de Crédito R$2.610,4 milhões
- Outras Receitas de
Capital R$1.167,2 milhões
Do total de Operações de Crédito, R$2.130,4 milhões
referem-se à rolagem de 98% da divida mobiliária, R$200,0
milhões são relativos a empréstimo a ser contraído no
mercado interno destinado a investimentos gerais do Estado,
sendo as demais operações destinadas ao financiamento de
projetos específicos.
Entre as Outras Receitas de Capital destacam-se as
relativas à Alienação de Bens, no valor de R$574,3 milhões,
e as referentes a Transferências de Convénios, com recursos
da ordem de R$261,6 milhões.
Despesas de Capital R$3.899,8 milhões
- Investimentos Gerais
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do Estado R$1.769.0 milhões
- Amortização da Divida R$2.130,8 milhões
Esta proposta fixa em R$ 1 .769.0 milhões as despesas com
investimentos gerais do Estado, sendo R$532,2 milhões
oriundos de recursos ordinários e R$ 1 .236,8 milhões
Provenientes de recursos vinculados.
Dos recursos previstos para investimento destacam-se R$81,5

milhões destinados ao Programa de Saneamento Ambiental das
Bacias do Arruda e Onça - PROSAM, R$79,8 milhões para o
Programa de Saneamento Ambienta], Organização e Modernização
Municipal - SOMMA -, e R$230.5 milhões para a duplicação da
Rodovia Fernão Dias.

Para o setor Saúde são destinados recursos no valor de
R$78,6 milhões e no setor Educação os investimentos atingem
o montante de R$107,8 milhões, destacando-se, nestes. R$58,0
milhões destinados ao projeto Pró-Qualidade.
Dentre as amortizações da divida destaca-se a relativa à
divida mobiliária interna, com recursos da ordem de
R$1.940,1 milhões, referindo-se, basicamente, a títulos
bloqueados pela política económica federal implantada no ano
cie 1990. cujo vencimento ocorrerá no exercício de 1997.
Reserva de Contingência R115.3 milhões
O montante de recursos programados em Reserva de
Contingência representa 0.8% da receita orçamentária total
estimada para 1996, estando dentro dos limites determinados
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado**

Além dos investimentos constantes no Orçamento Fiscal, o
Estado realizará, através das empresas, investimentos cia
ordem de R$1.264,9 milhões, destacando-se R$22,1 milhões com
recursos provenientes do Tesouro Estadual. R$522,2 milhões
de operações de crédito contratadas diretamente pelas
empresas e R$635,9 milhões de recursos decorrentes de suas
atividades.
A alocação dos recursos visa atender. prioritariamente,
projetos em execução de infra-estrutura oásica e de natureza
social, com destaque para geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, extensão rural,
abastecimento d'água. sistema de esgoto e saneamento
ambiental. fomento à industrialização e à pesquisa
agropecuária.

Destaco, finalmente, que o Orçamento Fiscal e o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado incluem
as demandas das Audiências Públicas Regionais, realizadas em
1995, sendo importante ressaltar que as relativas à saúde
foram contempladas de acordo com a atual política do setor,
priorizando-se o término ou continuidade de construções e
adequação da rede física e de equipamentos necessários à
reorganização dos serviços de saúde, por meio dos Consórcios
Intermunicipais de Saúde.

Por último, quero ressaltar que foi assinado em 26 de
setembro p.p. protocolo de intenções entre o Governo
Estadual e o Governo Federal, que permitirá novo
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equacionamento da divida mobiliária estadual, da decorrente
do voto 162 do Conselho Monetário Nacional, de outras
dividas contratadas com o Governo Federal e das Antecipações
de Receitas Orçamentárias, em um prazo de 30 anos.
o contrato de refinanciamento em questão deverá ser
assinado num prazo de noventa dias, após a competente
autorização dessa egrégia Assembléia Legislativa.
Esta mensagem faz-se acompanhar do quadro-resumo que
permite visão de conjunto e apresenta a estrutura geral do
Orçamento Fiscal ora proposto.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de

elevada estima e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

- O mencionado Quadro-resumo que apresenta a estrutura
geral do Orçamento Fiscal foi publicado na edição do Diário
do Legislativo, de 10/10/96.

PROJETO DE LEI NQ 968/96
Estima as receitas e fixa as despesas ao Orçamento Fiscal

do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para
o exercício financeiro de 1997 estima a receita em
R$13.982.559.537,00 (treze bilhões novecentos e oitenta e
dois milhões quinhentos e cinqüenta e nove mil quinhentos e
trinta e sete reais) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2g - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
Art. 3Q - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo 1 desta lei.
Art. 4Q - As despesas dos órgãos e das entidades
compreendidos no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo
discriminação dos Anexos II e III desta lei.
Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nivel
de agregação, nos Quadros de Detalhamento da Despesa
constantes nos anexos referidos no ca put' integra esta lei
na forma de inciso deste artigo, identificado numericamente
pela respectiva codificação orçamentária.
Art. SQ - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os
investimentos em RS1.264.956.694,00 (um bilhão duzentos e
sessenta e quatro milhões novecentos e cinqüenta e seis mil
seiscentos e noventa e quatro reais).
Art. 6 - Os investimentos das empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a
discriminação por projetos e atividades constantes no Anexo
IV desta lei.
Parágrafo único - Cada projeto e cada atividade constante
no Anexo IV integra esta lei na forma ae inciso deste
artigo, identificado numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.
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Art. 7Q - Fica o Poder Executivo autorizaao a abrir

Créditos su p lementares ao Orçamento Fiscal até o limite de
15% (quinze por cento) da despesa fixada no art. l Q desta
lei.

l - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
1 - as suplemeritações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação desses recursos:
II - as suplementações de dotações referentes ao pagamento

da divida pública e de precatórios judiciários, bem como os
créditos ã conta da dotação Reserva de Contingência.

- São dispensados os decretos de abertura de crédito
nos casos em que a lei determina a entrega automática do
produto de receita aos municípios.
Art. 8Q - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o
limite de 15% (quinze por cento) do valor referido no art.
5g desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste
artigo as suplementações realizadas com recursos
provenientes das operações e outros diretamente arrecadados
Pelas empresas controlaaas pelo Estado.
Art. 9Q - O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras

autorizações especificas, realizar operações de crédito até
o limite de R$2.130.437.277.00 (dois bilhões cento e trinta
milhões quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e setenta
e sete reais), destinados ao giro da divida mobiliária
vencivel em 1997-

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito
de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de
transferências federais, fiança bancária dos
estabelecimentos oficiais de Crédito e caução ou penhor de
ações de empresas públicas e sociedaoes de economia mista.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar

operações de crédito por antecipação da receita, mediante
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite
estabelecido no art. 11 da Resolução ng 69. de 15 de
dezembro de 1995. do Senado Federal
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer
como garantia a vinculação dos recursos referentes á cota
estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto
sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação.
Art. 11 - Esta lei vigorará no exercício de 1997, a partir

de 1Q de janeiro.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e às
Comissões Permanentes, vai o projeto á Comissão de
F iscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do art.
216 do Regimento Interno.
$ - Publicado de acordo como texto orignai.
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"OFiCIO P49 17196*
Belo Horizonte. 30 de setembro de 1996.
Senhor Presidente:
Encaminho-lhe, para apreciação desta egrégia Assembléia

Legislativa, o incluso anteprojeto de lei complementar, que
'altera a composição numérica do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
O anteprojeto em apreço, aprovado na Sessão da Corte
Superior de 25/9/96, altera para cinqüenta o número de
Juizes do Tribunal de Alçada deste Estado e dos respectivos
gabinetes, atualmente em número de quarenta e sete.
Os dados estatísticos existentes comprovam que é excessiva
a carga de recursos levados a julgamento no Tribunal de
Alçada deste Estado, o que compromete a tão desejada
celeridade da prestação jurisdicional e impõe sacrifícios
aos julgadores e prejuízos aos litigantes pela demora na
solução dos pleitos. Dai a razão da medida proposta, que
busca, precipuamente, tornar mais eficaz a prestação
jurisdicional naquele sodalicio.
Esclareço, por oportuno, que a situação descrita
corresponde àquela prevista no art. 106, lg, da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, que somente autoriza
majoração do número de membros do Tribunal se o total de
processos distribuídos e julgados durante o ano anterior
superar o índice de trezentos feitos por Juiz. Como indicam
os dados coletados, tal índice encontra-se superado em cerca
de 50% (cinqüenta por cento), considerada a distribuição de
recursos e processos de competência originária.
São essas as razões que me induzem a encaminhar a V. Exa. o
presente anteprojeto, solicitando sua aprovação em caráter
de urgência.
Antecipando agradecimentos pela atenção de V. Exa.
reitero-lhe meus protestos de alta estima.
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal

de Justiça do Estaco de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR P49 17196

Altera a composição numérica do Triounal de Alçada do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - 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 (cinqüenta)
Juizes, dos quais um será o Presidente, e o outro o Vice-
Presidente.
Parágrafo único - ...........................
Art. 2g - Ficam criados no Anexo 1 da Lei ng 9.749, de 22
de dezembro de 1988. 6 (seis) cargos de Assessor Judiciário
III, código TA-DAS-OS, padrão Pi-S02, 3 (três) cargos de
Auxiliar Judiciário, código TA-EX-02. padrão PJPG-A1O, e 3
(três) cargos de Assistente Auxiliar, código TA-EX-03.
padrão PJPG-Â8.
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Art. 3Q - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal oe
Alçada do Estado.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se
- Publicado, vai o

Administração Pública
parecer, nos termos
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original
OFÍCIOS

Ng 22/96, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado,
comunicando viagem oficial ao Chile, em companhia do Sr.
Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador, no periodo de 8 a
11/10/96.
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando parecer sobre
emendas apresentadas por esta Casa ao Projeto de Lei rg
959/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 959/96.)
Do Sr. Ademir Lucas, Deputado Federal, em atenção a
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, manifestando-se
contrário à extinção da Policia Rodoviária Federal.
Do Sr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -,
agradecendo o apoio e o reconhecimento do Deputado Carlos
Pimenta ao trabalho desse órgão.
Do Sr. Gudesteu Biber. Presidente do TRE-MG, comunicando o

cancelamento de plebiscito para emancipação do Distrito de
Brejo do Amparo e ratificando a decisão de não se
emanciparem os Distritos de Levinópolis e Riacho da Cruz. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)
Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de
Administração, informando que a PMMG manifestou-se
favoravelmente à doação da área objeto do Projeto de Lei ng
781/96 e que a documentação relativa ao assunto foi
encaminhada á Procuradoria-Geral do Estado, para
providências necessárias. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia de
pronunciamento proferido pelo Vereador João Carlos Arantes.
Do Sr. AUiZIO Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando, após serem cumpridas as diligências
solicitadas, processo em nome de Sebastião Ferreira dos
Santos, do Municipio de Riacho dos Machados. (- A Comissão
de Agropecuária.)
Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG.
informando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo
Schettino (instalação de telefone público no Bairro
Xangrilá), que não é possivel atender o pedido no momento.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador, encaminhando relatório sobre as ações

as disposições em contrário.
projeto às Comissões de Justiça, de
e de Fiscalização Financeira para
do art. 195, c/c o art. 200, do
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governamentais desenvolvidas na região Norte do Estado. (- Â
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador, encaminhando informações sobre os valores
transferidos aos municípios mineiros em setembro de 1996
comparados aos de setembro de 1995. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Luiz Fernando Britto Passos. Chefe de Gabinete da

Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras de São
Paulo, acusando o recebimento de convite para a reunião
especial comemorativa do 20Q aniversário da Fundação João
Cabral.
Do Sr. Estevam Jesuino De Las Casas, Superintendente

Central de Administração de Transportes. Imóveis e Serviços
da Secretaria de Administração, encaminhando cópia de oficio
da Diretoria de Atendimento Escolar ca Superintendência de
Organização do Atendimento Escolar a respeito de mudança de
denominação de escola estadual no Município de Mantena. (- A
Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da
Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde,
encaminhando a documentação referente a convénio firmado
entre essa instituição e a Fundação Ezequiel Dias. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno.
Do Sr. Francisco Eustáquio Rabelio. Superintendente-Geral
de Policia Civil, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Marco Rêgis, as decisões do órgão quanto à adoção
da expressão erro médico.
Do Sr. Hildeberto Santos Araújo, Diretor-Geral do
Departamento Nacional ce Obras contra as Secas - DNOCS - do
Ministério do Meio Ambiente, agradecendo recebimento de
cópia de requerimento do Deputado Rêmolo Aloise (em que
manifesta a posição da Assembléia de Minas, contrária a
qualquer decisão que prejudique o trabalho e o funcionamento
do referido Departamento).
Das Sras. Sônia Andre Cruz e Hilda Hochman, Diretoras da
Diretoria de Seleção e Acompanhamento e da Superintendência
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, respectivamente. da
Secretaria da Educação, informando, relativamente à proposta
de plano de carreira para o magistério público estadual, que
um grupo de técnicos está retomando a discussão, para
estabelecer a proposta definitiva.
Dos Srs. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial

do Estado de Minas Gerais, e Rodrigo Pena Barbosa, Chefe da
Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Indústria.
do Comércio e do Turismo, em nome do Ministro Francisco
Dornel)es, agradecendo convite para a reunião comemorativa
do 75g aniversário de fundação da Companhia Siderúrgica
Belgo-Mi nei ra.
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho. Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte.
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encaminhando a publicação "Termômetro cie Vendas" de agosto
de 1996.

De servidores da Escola Estadual Benjamin Guimarães, no
Municipio de Bom Sucesso, e da Escola Estadual Professor
Basilio de Magalhães, no Município de Nazareno. solicitando
o apoio da Casa às suas reivindicações. (- A Comissão de
Educação.

De Diretores de escolas estaduais dos Municípios de
Formoso, Ipanema, Monsenhor Paulo. Mur'iaé (12), Paracatu,
Santana do Manhuaçu e Santana da Vargem. solicitando a
aprovação do Projeto de Lei ng 916/96. do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. (- Anexem-se ao Projeto de Lei flQ 919/96.)
Do Sr. Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça,
comunicando seu afastamento cio PMDB e solicitando as
providências cabíveis.

TELEGRAMAS
Do Sr. Mauro Roberto Soares Vasconcel los. Diretor-Geral do
DER-MG (3), agradecendo convites para participar das
reuniões especiais em homenagem à Fundação Dom Cabra], pelo
transcurso do seu 20Q aniversário, e â Companhia Belgo-
Mineira, por seus 75 anos de fundação.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretáro-Gera1 do

Governador, comunicando recebimento de Oficio endereçado ao
Governador e informando o encaminhamento do assunto ao
Reitor da UEMG para exame.

CARTÕES
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, José Joaquim Benfica,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, Ana
Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, e João
Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação,
agraDecendo convite para a reunião comemorativa cio 20g
aniversário da Fundação Dom Cabral.
Dos Srs. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG. José
Antônio dos Reis. Diretor-Geral ao 'Campus" de Belo
Horizonte da UEMG. e Ana Maria Martins da Costa Rodrigues,
Diretor II da 24a SRE, agradecendo convite para a reunião
especial comemorativa do 75Q aniversário de fundação da
Companhia Siderúrgica Belgo-Minei ra.

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 Opor tunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:

PROJETO DE LEI Ng 969/96
Declara de utilidade pública o Instituto Gammon de Belo

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa cio Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

2

	

	Gammon de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 1996.
João Leite
Justificação: O Instituto Gammon de Belo Horizonte é uma

associação civil sem fins lucrativos, de caráter educativo e
filantrópico, e tem como objetivo a educação infantil em
creches e pré-escolas.
Fundado em 28/8/94, tem funcionado com maternal, pré-escola

e ensino fundamental, atendendo a população carente de Belo
Horizonte, por meio de bolsas de estudo.
O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade
pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado,
trazendo melhorias no âmbito educacional para as crianças de
Belo Horizonte.
- 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 NQ 970/96
Declara de utilidade pública a Creche Pardaizinho de Ouro,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Pardalzinho de Ouro, com sede no Município de Betim.
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.
Ivair Nogueira
Justificação: Amor, solidariedade e carinho. Somente quando

o ser humano é capaz de expressar esses sentimentos torna-se
possível oferecer vida digna ás crianças necessitadas.
Com esse enfoque, foi fundada em 1988 a Creche Pardalzinho
de Ouro, que visa a prestar atendimento à criança carente de
até 12 anos.
E um trabalho difícil, um desafio, mas a Creche está pronta
para enfrentar essa árdua tarefa por meio de ações
objetivas. Assim, ela opera ministrando educação aos
infantes e propiciando-lhes também abrigo, assistência
médica e aquisição de hábitos de higiene. São eles,
portanto, encaminhados a uma vida futura bem mais
promissora.
Assim, o honroso mister que a Creche desenvolve nos leva a
propor a concessão do titulo declaratõrio 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 No 971/96
Cria o Fundo de Incentivo à Despoluição Ambiental - FIDA -
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. l Q - Fica criado o Fundo de Incentivo á Despoluição
Ambiental - FIDA -, com o objetivo de elaborar o Estudo de
Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de Impacto Ambiental
- RIMA -, bem como de equipar as indústrias que se encontram
instaladas e em funcionamento após a realização cia
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento - ECO - 92, uma vez que, após esse evento.
elas são obrigadas a atender às exigências legais
pertinentes.

1 Q - Os recursos do FIDA destinam-se á implantação do
Programa de Despoluição Ambiental - Pró-Ambiental - e de
outros programas que vierem a ser instituídos com o objetivo
de promover o desenvolvimento, a modernização e a adequação
do parque industrial e agroindustrial no que concerne á
despoluição ambiental,

2g - Novos programas com objetivos semelhantes a serem
sustentados pelo FIDA serão instituidos por regulamentação
do Poder Executivo, ouvidos, sob a coordenação do primeiro,
os seguintes órgãos: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Secretaria da Indústria e
Comércio, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Banco de
Desenvolvimento cie Minas Gerais S.A., Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, Instituto
Estadual de Florestas, Fundação Estadual do Meio Ambiente e
Instituto Mineiro ae Agrooecuária.
Art. 2g - Poderão ser beneficiárias de operações com
recursos do FIDA empresas cujos projetos de investimento
contemplem:

1 - as microempresas, as pequenas e médias empresas;
II - indústrias instaladas antes das exigências

estabelecidas a pós a realização da ECO - 92:
III - modernização ou adequação de indústrias no oue se

refere a equiDamentos de despoluição, instaladas antes das
exigências estabelecidas após a realização da ECO - 92:
IV - pertencer ao setor ou segmento industrial ou

agroindustrial.
Art. 3Q - O FIDA será constituído dos seguintes recursos:
- 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 em encargos, de

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

disponibilidades temporárias;
V - parte do ICMS recolhido pelas empresas que contraíram
financiamento para o incentivo objetivado no art. l, bem
como dos recursos decorrentes da aplicação do dispositivo do
conceito poluidor-pagador e consumidor-pagador;
VI - outros recursos.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
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pelo Estado em operações do crédito destinados ao Fundo, na
forma e nas condições regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4Q - O FIDA, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma
de financiamento, reembolsáveis para investimentos fixos,
sem prejuizo do disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento
será de 5 (cinco) anos contados da data da vigência desta
lei, facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação,
baseado na avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 5 - Os critérios e as condições para a concessão de
financiamentos com recursos do FIDA serão regulamentados
pelo Poder Executivo.
Art. 6g - 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 moratôrlos.
Art. 7Q - O FIDA terá como gestora a Secretaria 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 dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais necessárias.
f 2Q - O BDMG poderá estabelecer convênios com o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - ou outro Banco
indicado pelo Poder Executivo para a operacionalização dos
financiamentos com recursos do Fundo.
Art. 8g - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
FIDA. especialmente no que se refere a:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo;
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Compete também à Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente do Fundo.
Art. 9g - 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, multa e juros contratuais e
moratórios, além das penalidades administrativas cabiveis.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá regulamento do FIDA.
Art. 11 - No exercicio de 1997 as des pesas do FIDA correrão
á conta da dotação orçamentária n ..
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1997, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Paulo Piau
Justificação: Temos roje no Estado centenas de indústrias e
agroindtjstrias que não se encontram equipadas para evitar a
Poluição, especialmente as de curtume, laticínios e as
sucro-alcooleiras, as quais, estabelecidas há tempos, vêm
gerando empregos e riquezas e, conseqüentemente,
contribuindo para o progresso dos setores produtivo e
social. instaladas na é poca em que não existia legislação
tão rigorosa como a atual, essas Indústrias apresentam
dificuldades para se adequar às obrigações legais
relacionadas ao meio ambiente. Na condição de membro
representante desta Assembléia Legislativa no Conselho de
Administração e Política Florestal do IEF, tenho presenciado
constantemente problemas dessa natureza que exigem soluções
rápidas e seguras. A falta de recursos para investimento e o
comprometimento a curto prazo do capital de giro,
Principalmente em decorrência do Plano Real. 

d i
ficultam o

cumprimento fiel da legislação pertinente por parte dos
empresários. Ent r'etanto, as obrigações legais em relação á
política ambiental devem ser cumpridas, especialmente após a
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - ECO-92 - e da introdução da
150: 14.000.

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

REQUERIMENTOS
Ng 1.660/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com os
Diretores do Jornal "Estado de Minas" pela denúncia que
levou a Policia Federal a instaurar inquérito para apuração
da "venda de legenda de aluguel" atribuída a um partido
Político. (- A Comissão de Educação.)
Ng 1.661/96. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja
formulado apelo ao Governacor co Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas a q ue proponham ao CONFAZ isenção do ICMS
incidente sobre a aquisição de animais registrados por
entidade de pesquisa agropecuária situada no Estado, bem
como outras providências que enumera. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.
NQ 1.662/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Templários do Vale do Aço ng 63, localizada no
Município de Ipatinga, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.663/96. co Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais ca Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Virtude, Ciência e Trabalho, localizada no
Município ce Dom Cavati, por seus 38 anos de existência.
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NQ 1.664/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela do Oeste de Minas, localizada no Município
de Divinôpolis, por seus 73 anos de existência. (-
DistribuidoS à Comissão de Educação.)
Ng 1.665/96. do Deputado Gilmar Machado, em Que pede seja
solicitada ao Governador do Estado cópia do Protocolo do
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado de
Minas Gerais, assinado com o Governo Federal em 26/9/96. (-
A Mesa da Assembléia.)
- São

 

 também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Péricles Ferreira e Paulo Piau e outros.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e dos Deputados Geraldo Santanna, Toninho
Zeitune, Rémolo Aloise, Mauri Torres, Paulo Piau (2). Marco
Régis, Simão Pedro Toledo, Alberto Pinto Coelho, Maria
Olivia (2), Agostinho Patrús, Luiz Antônio Zanto (6) e
Francisco Ramalho.

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

Sant anna.
O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, o que exercem atividade política neste Estado
certamente têm noticia das dificuldades com que nos
defrontamos ao longo de mais de um ano com a direção
estadual do PMDB e com parte de sua bancada.
Quando de minha escolha, ano passado, para lider, o

processo até então adotado foi contestado, de forma bastante
contundente e pública, por parte da bancada,
inexplicavelmente estimulada pelo Presidente do Diretório
Regional, expondo-nos a quase execração - e tornando assim
difícil a convivência e a unidade que cevem imperar numa
bancada. Posteriormente, a direção regional do Partido, com
base em legislação recente e provavelmente para atender a
interesse pessoal de seu Presidente e de outrem, houve por
bem intervir em diretórios municipais em nossas regiões,
agravando, assim, o relacionamento, que já era precário. Por
isso, em nome dos Deputados Tarcisio Henriques. Rémolo
Aloise. ToninhO Zeitune e em meu próprio nome, venho
comunicar a esta augusta Casa, na forma dos documentos que
encaminho a Vossa Excelência, Sr. Presidente, ainda que
pesarosos, que nos desligamos do PMDB, sob cuja legenda nos
elegemos Deputados. Esperamos a compreensão de todos para
este gesto, principalmente dos ex-companheiros de bancada.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas. público presente nas galerias,
imprensa. Quando assumiu o governo em janeiro de 1995, o
Governador Eduardo Azeredo herdou uma divida de
R$5.300.000.000,00. Recentemente os jornais estamparam
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manchetes sobre a situação pré-falimentar do Estado, com uma
divida de quase R$12.000.000.00000
O Governador atual conseguiu a incrível façanha de mais do

Que dobrar a divida pública estadual. Ou seja, em menos de
dois anos Eduardo Azeredo conseguiu contrair uma divida
Superior às dividas de todos os governadores que o
antecederam, incluindo ai o Governo de Newton Cardoso.
O crescimento desmedido dessa divida tem origem na

Política econômica federal e na má e ineficiente
administração financeira do Governo Estadual. A política
econômica do Governo Federal, recessiva e de elevadas taxas
de juros, a falta de uma Política estadual eficiente de
combate à sonegação, a anistia fiscal a grandes empresas,
corno o caso cia Paraibuna de Metais e da Mendes únior, a
oferta de atrativos a qualquer preço para a instalação de
empresas de grande porte no Estado, caracterizando a
ineficiência administrativa, são responsáveis pelo
crescimento exagerado da divida do Estado.
O débito com os fornecedores e prestadores de serviços já

alcança a cifra dos R$160,000.000,00 A declaração do
Secretario da Fazenda equivale ao famoso 'devo, não nego,
pago quando puder" e acena com a possibilidade de pagamento
em doses homeopáticas apenas a partir do próximo ano. Em
Minas, aconteceu o fato inédito da criação de uma associação
de fornecedores para garantir a unidade do setor na cobrança
contra o Estado. Além disso, serviços já deixam de ser
prestados e máquinas começam a ser desligadas.
Mais prejudicados estão sendo os servidores públicos. Sem

reajuste salarial há mais de um ano, as perspectivas são
sombrias, pois o Governo garante não ter recursos. Os
servidores, aliás, são vistos pelos governantes neo-liberais
Corno os grandes vilões da divida, e todos os esforços Que
fazem vêm para diminuir salários, vantagens, promover
demissões, reduzir os serviços prestados, sem questionarem
que anos de políticas e quivocadas colocaram o Estado a
serviço dos interesses pr ivados, razão maior do descontrole
econômico e financeiro do setor público.
Na onda do Estado minimo, defendido pelos neo-governantes, o Governo Azeredo anunciou uma reforma

administrativa e patrimonial, ora em Curso, que se baseou na
reformulação e na extinção de algumas Secretarias e órgãos e
na privatzação de empresas públicas (GASMIG, COMIG, etc.),
além de encaminhar a privatização do CREDIREAL, do BEMGE e
alienar ações da CEMIG. Entretanto, tais procedimentos não
têm surtido nenhum efeito na redução da divida. Ao
Contrário, a situação continua a se agravar, apesar das
afirmações em contrário do Governador e dos seus
Secretários. No caso do CREDIREAL, por exemplo, para
facilitar a venda, o Governo se dispôs a trocar titulos
desvalorizados por recursos oriundos do aporte de recursos
federais. Ou seja, gasta-se dinheiro público para facilitar
a transferência do Banco para o setor privado, sem
considerar o papel que os Bancos mineiros poderiam ter no
desenvolvimento da economia do Estado se estivessem de fato
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voltados para financiar projetos de pequenos produtores
rurais ou das pequenas empresas.
O preço é alto. Ao negociar a divida com os Estados, o

Presidente Fernando Henrique tem insinuado que o preço
político será o apoio dos Governadores e de suas respectivas
bancadas aos seus planos de reeleição. Para os servidores
tem significado perda de direitos e vantagens e falta de
perspectiva profissional. Para os fornecedores e prestadores
de serviços, a dívida compromete seus negócios, causando
prejuízos e insegurança. Para a população significa queda da
qualidade dos serviços públicos, e o que é pior, aumento da
miséria e da pobreza, uma vez que as políticas sociais ficam
comprometidas.
E por fim, O Governo do Estado assina um protocolo com o

Governo Federal para refinanciar R$8.700.000,00 da divida
mobiliária, de operações para antecipação de receitas
orçamentárias e aos empréstimos Contraídos com a CEF para.
entre outras destinações, financiar o inócuo PDV, alardeando
tratar-se ce um grande feito. Esse protocolo, embora
estabeleça o refinanciamento da divida por 30 anos,
determina que serão dadas garantias que colocam de novo a
soberania do Estado nas mãos do Governo Federal.
O protocolo determina, ainda, que serão comprometidos

11,5% das receitas liquidas, com elevação gradual para 13%.
E preciso considerar, entretanto, que o Secretário da
Fazenda afirmou repetidas vezes, nesta casa, que o Governo
Estadual não vinha pagando nada em relação â divida
mobiliária. Isso significa, então, que o Estado passará a
gastar mais com o pagamento dos encargos da divida.
A Assembléia Legislativa deverá se pronunciar urgentemente

sobre a assinatura desse protocolo, urna vez que cabe ao
Legislativo a autorização para o refinanciamento da divida.
Dessa forma, estamos encaminhando requerimento ao Presidente
desta Assembléia para que solicite ao Governo do Estado o
protocolo assinado, para conhecimento e análise por parte de
todas as bancadas desta Casa.
Sr. Presidente, já protocolamos o requerimento e esperamos
vê-lo aprovado ainda hoje. Esse protocolo foi assinado com
urgência, principalmente depois ao que os jornais noticiaram
sobre a situação critica por que passam as finanças públicas
do Estado de Minas Gerais.
Esperamos mais respeito com o Poder Legislativo. O Governo
assina e depois manda para a Assembléia apenas ratificar.
Precisamos parar com isso. O Legislativo precisa ser mais
respeitado, o que não está acontecendo da parte do
Governador.
Por isso solicitamos o envio desse protocolo, para que

possamos demonstrar, mais uma vez, que o Governador Eduardo
Azeredo é incompetente para administrar o nosso Estado. Ele
tem levado o Estado a uma situação de falência, os
servidores se encontram sem reajuste hã muito tempo. Somos
hoje um dos Estados com maior divida, perdendo só para São
Paulo, que está tentando resolver seu prob'ema. Precisamos
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tomar providências urgentes. Caso contrário, ocorrerá
COnOSCO o que ocorreu em Alagoas.
Não queremos que Minas Gerais chegue onde Alagoas chegou.
Mas o que o Governador Eduardo Azeredo vem fazendo é
exatamente isso, demonstrando a sua ineficiência para
administrar e para cuidar da questão da divida deste Estado.
Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - A Presidência passa á 2 1à Parte da
reunião, com a la Fase da Ordem do Da. compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que, não se registrando a presença de
Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião
ordinária prevista para a segunda-feira, dia 30 de setembro.
às 20 horas, e convida os Deputados a participar do curso de
extensão MERCOSUL, Histórico e Perspectivas, a ser promovido
pela Assembléia Legislativa, por intermédio da Escola do
Legislativo, em parceria com a UNA - Ciências Gerenciais, a
partir do dia 14 próximo.

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei ng 13.118. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo
Penna; suplente - Deputado José Maria Barros; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado
Antônio Andrade; pelo PPB: efetivo - Deputado Dimas
Rodrigues; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo
PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputado
Anivaldo Coelho; pelo PL: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Ronaldo Vasconceilos. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial Para Emitir
Parecer Sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 13.128.
Pelo PSDB: efetivo - DeputadoHely Tarquinio; suplente -
Deputado Miguel Martini; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Anderson Adauto: suplente - De putado Antônio Andrade: pelo
PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado
Carlos Murta: pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto:
suplente - Deputado Seoastião Costa: pelo PDT: efetivo -
Deputado José Braga; sulente - Deputado Alvaro Antônio.
Designo. A Gerência-Geral ce Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 423 Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 864. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e
890/96. do Deputado ivair Nogueira (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Geraldo Santanna, Toninho Zeitune e Rémolo
Aloise - cada uni informando a sua aesfiliação do PMDB
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(Ciente. Cópia às Lideranças. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.); Francisco Ramalho - indicando o Deputado Miguel
Martini para substituir o Deputado Ajalmar Silva como membro
efetivo da Comissão Especial do IPSEMG (Ciente. Cópia às
Lideranças. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões); Agostinho Patrús - dando ciência à Casa de que
se ausentará do território nacional no periodo de 8 a 11 do
corrente mês: Paulo Piau - dando ciência à Casa de q ue, no
periodo de 8/10/96 a 11/10/96, estará ausente do Pais
(Ciente. Publique-se.), e do falecimento do Sr. Mário
Pairnério, em Uberaba; Mauri Torres - falecimento do Sr. José
Custódio Ferreira. em João Monlevade; Marco Régis -
falecimento da Sra. Esteila Maris de Assis Toledo, em
Muzambinho; Simão Pedro Toledo - falecimento de Manoel
Antônio de Carvalho, em Belo Horizonte; Alberto Pinto Coelho
- falecimento do Brigadeiro Theobaldo Antônio Kopp, no Rio
de Janeiro; Deputada Maria Olivia (2) - falecimento de
Deolinda Montavaneili Martini, mãe do Deputado Miguel
Martini, em Belo Horizonte, e de Bruno Bernardes de Castro.
em Lagoa da Prata; Luiz Antônio Zanto (6) - falecimento das
Sras. Rita Pereira Costa e Luiza Maria de Jesus e dos Srs.
João Cândido Carvalho, Jerônimo Augusto Martins, Sebastião
Pereira da Silva e Ernesto Plastino, todos em Fruta].
(Ciente. Oficie-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau e

outros, em que solicitam a realização de reunião especial em
comemoração aos 70 anos da Universidade Federal de Viçosa. A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e informa que
fixará a data oportunamente.
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em q ue solicita
seja destinada a la parte de uma reunião ordinária para
homenagear a Associação Médica de Minas Gerais, pelo
transcurso de seu 50Q aniversário. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 244
do Regimento Interno, e informa que fixará a data
oportunamente.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 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 Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião, pois não ha número regimental para
continuação dos trabahos.
O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a
importância das matérias constantes na pauta, solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada para a recomposição do
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados.
Encontram-se nas comissões quatro Deputados. Não há quorum"
para votação, mas o há para discussão.



Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 897/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão
de Justiça.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é com alegria que retomamos o trabalho legislativo, após um
recesso em função de compromissos de tantos Deputados.
Tivemos o zelo de aqui estar na semana passada,mas não
houve condições de abertura das reuniões devido ã falta de
"quorum", embora compreendamos que algumas tarefas
prioritárias se colocavam na agenda dos Srs. Deputados.
Aproveito a oportunidade para discutir o Projeto de Lei ng

897/96. do Governador do Estado, que autoriza o Executivo a
doar ao Município de Juiz de Fora imóvel que especifica. O
imóvel em q uestão, da Cia. de Distritos Industriais de Minas
Gerais, destina-se a uma causa nobre, na cidade de Juiz de
Fora, que é a construção de casas populares. Há uma grande
carência, no que tange à questão da habitação popular, não
só em Minas Gerais como em todo o Brasil. Segundo o
Movimento Popular de Moradias, o déficit de habitações
populares chega a 15 milhões de moradias no Brasil. Sabemos
que o sistema habitacional oficial, principalmente através
da Caixa Econômica Federal, faliu, pois, em vez de investir
os recursos dos trabalhadores em construções populares, o
dinheiro acabou sendo desviado para obras fantasmas.
Vimos também que, em vez de financiar obras populares. esse
dinheiro acabou destinado ao financiamento de imóveis de
classe média alta e alta, isto é, a uni setor ca população
com um poder aquisitivo maior.
Nesses 20 anos se concebeu um sistema habitacional aue
atendesse à construção de casas populares, mas isso não foi
realmente atingido. Acho que só temos que saudar como
Positiva essa iniciativa cio Governador, doando um distrito
da Companhia de Distritos Industriais para a construção de
casas populares, em Juiz de Fora, mesmo sabendo que tais
casas não serão construídas por um Prefeito "tucano" que já
não está presente no 2g turno. Acreditamos aue será o Sr.
Tarcísio Delgado o futuro Prefeito de Juiz de Fora e que
coordenará a construção dessas casas populares.
Mas, Sr. Presidente, é evidente que um projeto dessa
importância, que autoriza a doação de imóveis para a
construção de casas populares, tem que ser discutido com uma
Parcela maior de Deputados presentes. E o que observamos é
que não temos esse número. Vamos desenvolver uma linha de
raciocínio, determinando a questão da localização dos
imóveis e, logo em seguida, se não houver o "quorum"
suficiente, vamos solicitar a suspensão da reunião, por
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entendermos que é uma questão que tem que ser discutida
amplamente.
Gostaria de passar à leitura do projeto, por entender que,
devido ao longo recesso, muitos parlamentares devem ter
esquecido o teor das especificações, das determinações da
própria divisa do terreno, no sentido de caracterizar um
conhecimento pleno de causa no momento em que cada Deputado
exercer o seu voto. (- Lê:)
- O Projeto de Lei nQ 987/96, lido pelo Deputado Durval

Angelo, foi publicado na edição do dia 3/8/96.
Como podemos ver, é necessária maior precisão da descrição

da área para que, ao votarmos o projeto, não estejamos
inviabilizando a doação e, em conseqüência, inviabilizando a
própria construção das casas populares. Esses detalhes são
importantes e devem ser fundamentais para garantir Que, ao
votarmos um projeto, tenhamos a clareza plena do que estamos
votando. O parágrafo único estabelece que "o terreno
descrito neste artigo destina-se à construção de casas
populares': o art. 2g diz que: "esta lei entra em vigor na
data de sua publicação', e o art. 3Q diz o seguinte:
"Revogam-se as disposições em contrário".
Srs. Deputados, para uma melhor definição e compreensão do

Plenário, é necessária também uma precisão, conforme
estabelece a própria certidão, para podermos comparar os
termos descritos no próprio projeto, a fim de verificar se
não há contradição.

Na certidão lavrada no Cartório do Sétimo Oficio de Notas,
Tabelião Mário Pinto Corrêa, Livro 54-O, folha 171, está
registrado o seguinte: ( Lê:)

"Escritura Pública de Retificação e Ratificação que Fazem
a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-
MG - e o Estado de Minas Gerais.

Saibam quantos esta pública escritura virem que, no ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e
setenta e oito, aos 22 dias do rnés de setembro, nesta cidade
de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em meu
cartório co 7Q Oficio de Notas, na 4v. Alvares Cabral. 225.
perante mim, tabelião, compareceram partes entre si justas e
contratadas, como outorgante re-ratificante. a Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, com sede
nesta Capital, na Rua Tamoios. 666, 9Q andar, inscrita no
CGC/MF sob flQ 16.523.664/0001-75, neste ato representada
pelo seu Presidente, engenheiro Silviano Cançaclo Azevedo. e
por seu Diretor Administrativo, advogado Eládio Lopes,
brasileiros, casados, residentes nesta cidade; e, como
outorgado re-ratificante, o Estado de Minas Gerais, neste
ato representado pelo Exmo. Sr. Dr. José Antônio de
Vasconcelos Costa, DO. Secretário de Estado de
Administração, devidamente autorizado pelo Decreto ng
16. 195, de 4/4/74; todos meus conhecidos e das testemunhas,
adiante nomeadas, que também conheço, do que dou fé. Perante
as mesmas testemunhas, pela outorgante re-ratificante e pelo
outorgado re-ratificante, por seus representantes, me foi
Oito que vinham ratificar os termos da escritura de doação
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lavrada a fls. 100. do livro 49-E, co Cartório do Sétimo
Oficio de Notas da Capital, retificando-a porém, quanto ao
imóvel objeto da mesma, que passa a ser o seguinte: um
terreno com área aproximada de 5.220m2, localizado no
Distrito Industrial de Juiz de Fora, com a seguinte
descrição: "Inicia no ponto M-1 de coordenadas aproximadas
de x= 7.600.796, y= 661.204, situado no alinhamento da Rua
III, na i nterseção do limite do lote 29 e da área verde.
Seguindo pelo limite com a área verde, com 65,46m em linha
reta, alcança o ponto M-2 de coordenadas x= 7.600.759, y=
661.258. Continuando pelo limite da área verde, divisando
COM os lotes 29 e 28, com 40.52m em linha reta, alcança o
ponto M-3 de coordenadas x= 7.600.720, y= 661.247, na
interseção dos limites dos lotes 28 e 27 com a área verde.
Continuando pelo limite ca área verde, com os lotes 27 e 26,
com 58.73m em linha reta, alcança o ponto M-4, de
coordenadas x= 7.600.680, na interseção do limite da área
verde, com o limite dos lotes 26 e 25. Seguindo pelo limite
desses lotes, com 36,12m em linha reta, alcança o ponto M-5,
de coordenadas aproximadas x= 7.600.707, y= 661.180, no
alinhamento da Rua III. Seguindo pelo referido alinhamento,
no sentido setor de interseção dessa Rua II, passando pelo
limite dos lotes 26. 27, 28. 29, com a proximadamente 93.00m.
alcança o ponto M-1, do inicio desta descrição, abrangendo
os lotes 26, 27, 28, 29 da quadra 13, com uma área de
aproximadamente 5.220m2, conforme planta JUF-DTPÂ - 0355 nos
arquivos da CDI-MG". Assim o disseram, outorgaram, aceitaram
e assinam com as testemunhas Marcelo José Silva e Vera Lúcia
Corradi, Eu, Luiz B. Nascimento, escrevente juramentado, a
escrevi. Eu, Mário Pinto Corrêa, tabelião, a subscrevo e
assino, as) Mário Pinto Corrêa. Silviano Cançado Azevedo.
,José Antônio de Vasconcelos Costa. Eládio Lopes. Marcelo
José Silva. Vera Lúcia Corradi. Extraida hoje por certidão.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 1979."
Como os colegas Deputados podem perceber, tanto a certidão

quanto o projeto coincidem quanto aos termos da descrição.
Como já mencionamos, aquela cidade não será mais
administrada pelos tucanos. mas trata-se cie um investimento
muito importante e muito Sério na área habitacional

Para que possamos ter maior clareza e certeza do que
estamos votando, creio ser muito importante um Cetalnamento
preciso do projeto. Portanto, seria de extrema valia o
parecer que consta dos autos, ou seja, o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, que analisa o projeto quanto á
sua constitucionalidade adequando-o à legislação. Através
desse parecer, podemos verificar o zelo da Comissão de
Constituição e Justiça, tão bem presidida pelo Deputado do
PMDB, Geraldo Santanna, que era do PMDB. Assim sendo, com o
objetivo de esclarecer ainda mais o projeto, torna-se
necessária a leitura do parecer daquela Comissão. O
relatório foi publicado no "Diário do Legislativo" no dia
23/8/96.
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Assim posicionou-se a Comissão de Constituição e Justiça
em reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária: ( Lê:)
- O parecer lido pelo Deputado Durval Angelo foi publicado

na edição do dia 23/8/96.
Como os Srs. Deputados podem perceber, a Comissão de
Constituição e Justiça teve bastante zelo, no sentido de
adequar a doação à legislação federal, á lei que trata dessa
questão, determinando prazo, e, caso não seja cumprida a
finalidade da construção das casas populares, será feita a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.
E um procedimento que consideramos correto e entendemos que

o conhecimento da matéria, por esta egrégia Casa, torna-se
fundamental, razão pela qual estamos promovendo, aqui, a
discussão desse projeto, no sentido de termos essa clareza.
E providencial a leitura do parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque foi um
parecer dado oouco antes do cramado recesso branco desta
Casa. E necessário um aprofundamento maior, uma discussão,
para que possamos ter uma compreensão final do projeto. (-
Lê:)
- O parecer lido pelo Deputado Durval Angelo foi publicado

na edição do dia 23/8/96.
Como os Srs. Deputados podem ver, a doação em questão é

mais do que justa e necessária, em vista do déficit crônico
de moradias populares no Estado.
O que estranhamos é que. originariamente, o imóvel foi

doado para construção de uma escola, o que, também, julgamos
necessário e providencial, quando temos quase um milhão e
meio de crianças em idade escolar fora das escolas. Acredito
ser mais do que necessária uma discussão mais detalhada
desse projeto, mesmo sabendo do seu alcance social e da
necessidade de se estabelecer uma diligência para que a
Secretaria da Educação se posicione quanto à construção da
escola na Vila Esperança II, a que o imóvel se destina, no
Bairro Benfica.
Então, acho que precisamos de uma discussão mais

detalhada, sem ser precipitada, desse projeto, permitindo
que tomemos uma decisão, já que se refere a uma área tão
necessária, tão vital, tão carente no Estado, que é a
educacional.
Também, vamos encaminhar requerimento solicitando seja

baixada diligência á Secretaria da Educação, para saber se
realmente é desnecessária a construção da escola na Vila
Esperança II, no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. Porque,
dessa forma, não estariamos, como num dito popular,
"desvestindo um santo para vestir o outro", pois tanto a
moradia como a educação são áreas prioritárias. Nem o
discurso neoliberal, apesar das tentativas, conseguiu
exclui-la das competências prioritárias do poder público,
que se complementa com a educação e a segurança pública.
Assim, Queremos uma discussão mais detalhada desse

projeto: que essa discussão possa ser feita com pleno
conrecimento e entendimento de todos os Srs. Deputados. Não
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vamos querer que, no afogadilho, no afã do pôs-recesso
branco, votemos a matéria precipitadamente. A nossa meia
hora de esclarecimento, de debates, não tem o objetivo
protelatôrjo, de adiar a discussão nem de obstruir o
andamento da pauta, mas sim uma preocupação de que esse
projeto seja discutido de forma exaustiva.
Esta Casa vem de um período eleitoral - acredito, como

todos os Srs. Deputados - com muito entusiasmo, com muita
disposição, com muitas vitórias a serem contadas. Então,
nesse sentido, ninguém vai se furtar a essa discussão
detalhada e minuciosa do projeto. Entendemos que estamos
Contribuindo para a área social. São 5.000m2 para a escola,
como originariamente estava previsto, ou para a moradia
popular.

Essa é a nossa compreensão, esse é o nosso entendimento,
essa é a nossa visão a res peito do projeto. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.

o Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Projeto de Lei ng 897/96 contempla exatamente o
Município de Juiz de Fora, uma vez que cria na Vila
Esperança 2 um aumento de sua área para construção de
moradias populares. Queria aproveitar este instante para
mostrar que o projeto do Sr. Governador do Estado. Dr.
Eduardo Azeredo, vem beneficiar a nossa cidade de Juiz de
Fora com a construção de mais moradias.
Entendemos que, mesmo a cidade ficando para disputar o 2Q

turno entre os candidatos Tarcisio Delgado e Alberto Bejani,
esta Assembléia pode dar uma demonstração de carinho para
com Juiz oe Fora, aprovando, hoje ainda, este projeto, posto
que o beneficio será para o nosso município, principalmente
para as famílias carentes que não têm moradia.
Desse modo, usamos este espaço de tempo para, nesta

discussão, mostrar aos Deputados a importância desse projeto
de lei, de autoria do Sr. Governador, e pedir a sua
aprovação, já que ele vem ao encontro dos anseios da
comunidade de Juiz de Fora. Muito obrigado.

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente Srs.

Deputados, ocupo novamente a tribuna, para discutir esse
importante Projeto oe Lei ng 897/96, que versa so

p
re a

doação, ao município de Juiz de Fora, importante cidade
mineira, de uma área de, aproximadamente, 5.200m2,
localizada no distrito industrial daquele município. Esse
imóvel será doado para a Companhia de Distritos Industriais,
para que possa ser construida naquele local uma escola
pública. Como educador, entendemos ser de extrema
importância o aproveitamento de todos os espaços que sejam
cedidos. Achamos que eles devem ser valorizados, uma vez que
são um importante instrumento para a melhoria das Condições
de vida da população. Assim, estaremos votando
favoravelmente a esse projeto de doação do terreno. Se. no
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prazo de dez anos, a construção não for executada, o terreno
voltará ao seu proprietário original. Concedo aparte ao
Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio (Em aparte.)* - Gostaria de

solicitar ao Deputado Gilmar Machado, devido à importância
do projeto para o povo de Juiz de Fora e já que V. Exa.
colocou muito bem sua posição a seu favor, que encurtasse
seu tempo de discussão, uma vez que há interesse dos
Deputados em votar a matéria ainda hoje.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Gilmar Machado - Sim, nobre Deputado. Eu também

tenho esse interesse. Vim aqui apenas expressar nosso
posicionamento favorável. Vamos, então, votar o projeto, que
é importante não apenas para o povo de Juiz de Fora, mas,
também, para todos os mineiros. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do Projeto ce Lei flQ 920/96. do

Governador do Estado, que altera a denominação e reorganiza
a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
extingue cargos 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 ngs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ngs 1 a 4, da Comissão de Administração Pública,
e com a Emenda nQ 5, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o Projeto de Lei
nQ 920/96, que altera a denominação da Secretaria de
Esportes, faz parte da Operação AM, ou seja. Operação
Amilcar Martins. Faz parte do grande acordo feito no mês de
junho para, com as benesses e o festival de cargos públicos,
car amplitude maior a essa Secretaria, que poderia, assim,
voltar a quem a ocupou durante o Governo anterior. Isso
permitiria a ele obter um maior número de cargos e mais
diretorias. Num momento em que o Estado fala em contenção de
gastos, cria novos cargos de Secretário-Executivo,
ampliando-os para cinco, aumenta o número de cargos de
Assistente Administrativo para quatro e de Supervisor para
três.
Então, esse projeto faz parte de um conjunto de projetos

que chamamos de Operação Amilcar Martins. O que nos assusta
é que, no início de seu mandato, o Governador Eduardo
Azeredo tinha modificado a Secretaria de Esportes, mas, para
dá-Ia ao Sr. João Pinto, foram retomadas a denominação e a
estrutura anteriores. Na época, com uma justificativa de
contenção de gastos apenas para inglês ver, o Governador
alterou a estrutura da Secretaria e, agora, com uma nova
justificativa, sem medo de ter que usar óleo de peroba na
cara, ele diz: Belo Horizonte. 19 de agosto de 1996. Sr.
Presidente, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para
exame e manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que altera a denominação e



reorganiza a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, extingue cargos e dá outras providências". Nesse
caso, dar outras providências significa criar novos cargos.
"A medida adotada, como tenho enfatizado nas anteriores
mensagens a essa egrégia Casa Legislativa, faz parte do
compromisso prioritário do programa do meu Governo" -
devemos entender que esse compromisso prioritário é a
eleição do Vereador para a Prefeitura da Capital - "inscrito
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, de
dotar o Poder Executivo de uma estrutura de organização
administrativa simplificada, de forma a agilizá-lo em suas
atividades-fins". "Solicitando a V. Exa." - neste trecho.
vemos que o uso da palavra "excelência' é o mais simpático e
agradável possivel , para que não se veja que estão
readequando a futura Secretaria ao Secretário que irá
assumi-la. Mais: ela estava sendo cotada, quando o Sr.
Ademir Lucas se estava desligando dela para ser candidato á
Prefeitura de Contagem, como uma das secretarias candidatas
a extinção, com o discurso da contenção de gastos. E o
Governador diz mais: "Solicitando a V. Exa. que atribua ao
projeto de lei em destaque o prazo de tramitação a que se
refere o art. 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da
oportunidade para renovar-lhe a manifestação do meu elevado
apreço e especial consideração. Eduardo Azeredo, Governador
do Estado de Minas Gerais".
Vemos que o Governador tem interesse em votar esse projeto

antes do 2Q turno das eleições, pois, realmente, o projeto
faz parte da Operação Amilcar Martins, no sentido de dar
consistência à sua candidatura, com a união de vários
partidos e candidaturas mais fortes que a dele, em a poio á
sua eleição. Como não analisamos suficientemente esse
projeto, por estar próximo o recesso branco, não nos
inteiramos completamente dele, e vemos que seria necessária
uma leitura do projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, pediria a V.

Exa. q ue fizesse a recomposição de "quorum" ou, então,
determinasse o encerramento da reunião, porque podemos
notar, de piano, que não há número regimental para a
continuação cos trabainos.

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 9, 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 294 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezessete de setembro de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen, I prahirn Jacob e Ermano Batista,
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membros da Mesa da Assembléia: Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto. Geraldo Rezende e Marcos Helênio, 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. 3g, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2Q 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 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: Prefeitura Municipal de Raul Soares, Caixa
Escolar Mariana Azevedo, Associação das Damas de Caridade,
Associação de Moradores do Bairro Alto Vila Nova II.
Prefeitura Municipal de Jeceaba. Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Juiz de Fora, Banda de Música Teodoro de
Faria. Movimento Comunitário Dom Bosco, Projeto Pão e Agua
Viva, Associação das Damas de Caridade. Caixa Escolar Frei
Concórdio, Prefeitura Municipal de São José da Varginha.
Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, Prefeitura
Municipal de Marmelópolis, Sociedade de Amigos do Bairro da
Vila Nossa Senhora Aparecida, Associação Comunitária dos
Bairros Vila Vicentina e João Aguiar, Prefeitura Municipal
de Delfinópolis, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Rural dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Têu, Caixa
Escolar O Bom Samaritano, Guarda de Congo Virgem do Rosário.
Fraternidade Feminina União e Amor. Associação Comunitária
para o Desenvolvimento do Município de Novorizonte,
Associação de Esportes Especializados da Escola Estadual
Oswaldo Lucas Mendes. Associação dos Moradores do Bairro
Vila Formosa. Associação dos Moradores do Bairro Vila
Formosa, Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa de Lima.
Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária Cristo
Voltará, Prefeitura Municipal de Cambuí, Instituto de
Reeducação Santa Terezinha. Associação de Amigos do Conjunto
Alfredo Freire. Associação da Mulher em Prol da Comunidade.
Centro Comunitário Amor e Fraternidade. Associação
Comunitária Campestre II. Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Caiçaras, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Sobral Pinto, Núcleo Assistencial Central de
Santa Bárbara do Tugúrio, Associação Comunitária Amigos do
Mestre. Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Barra do Cuieté, Associação Comunitária Conselheiropenense.
Associação dos Moradores do Bairro da Estação, Fundação
Educacional de Curvelo. Associação Comunitária dos Amigos de
Felixlândia, Lundense Futebol Clube, Associação Comunitária
do Bairro São Pedro - Venda Nova, Esporte Clube Xavantes.
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro de Fátima.
Prefeitura Municipal de Andrelándia. Associação Comunitária
Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba. Associação
Educacional de Assistência ao Jovem e Promoção Humana, Casa
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Lar Dona Eva, Liga Amadora Bambuiense, Associação da Mulher
em Prol da Comunidade, Associação Rural das Mães de Água
Boa, Irmandade Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa de
Caridade de Montes Claros, Prefeitura Municipal de Salinas.
Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do Bairro
Porto Alegre, Associação Beneficente de Conquista.
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Cintra,
Vila Nova Esporte Clube, Caixa de Assistência e Beneficência
do Grande Oriente de Minas Gerais, União Esportiva Santo
Antônio. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo seus relatores os Deputados Wanderley Ávila. lQ
Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário. Estes
emitem pareceres pela aprovação dos processos, que são
submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por
sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e os da Mesa da
Assembléia para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 8 de outubro de
1996.

Maria José Haueisen. Presidente - Wanderley Ávila - Rêmolo
Aloise - Ermano Batista - António Júlio - Miguel Martini -
Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende - Marcos Helênio,
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As quinze horas do dia dezessete de setembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Ailton Vilela (substituindo
este ao Deputado Simão Pedro Toledo, por indicação da
Liderança do PSDB), Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros
ca supracitaaa Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente Deputado Geraldo Santanna, ceclara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência acusa o
recebimento de diversos abaixo-assinados e telegramas de
Diretoras de escolas estaduais, solicitando o apoio dos
Deputados ao Projeto de Lei nQ 919/96, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Nos termos do art. 122. inciso IV, do
Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento, para
apreciação desta Comissão, dos Projetos de Lei ns 934. 936
a 947, 950 a 954 e 956 a 959/96. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
á apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados pareceres que concluem
pela const itucionai idade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 919/96 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho) e 924/96 (relator: Deputado
Arnaldo Penna). 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
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 784 e 837/96; 853/96 com a Emenda ng 1;
869 e 899/96; 902 e 904/96 com emendas que receberam o ng 1;
905 a 907/96; 908/96 com a Emenda flQ 1; 909/96; 910/96 com a
Emenda nQ 1; 911/96; 915 e 917/96 com emendas que receberam
o OQ 1; 926 e 927/96 (relator: Deputado Anivaldo Coelho).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro
Toledo - Marcos Helênio.
ATA DA 27? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo
Penna, Leonidio Bouças. Péricles Ferreira e Marcos Helênio
(substituindo os dois últimos aos Deputados Simão Pedro
Toledo e Anivaldo Coelho, por indicação das Lideranças do
PSDB e do PT, respectivamente), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Geraldo Rezende, Marcos Helênio,
Péricles Ferreira e Leonidio Bouças (substituindo os dois
últimos aos Deputados Miguel Martini e Clêuber Carneiro, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PFL, respectivamente).
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Santanna. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo a pós, informa que a
reunião tem por objetivo apreciar o parecer Sobre O Projeto
de Lei ng 922/96, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter á Mitra Diocesana de
Diamantina o imóvel que especifica. Devido á ausência do
Deputado Romeu Queiroz. relator do projeto na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Péricles Ferreira.
Prosseguindo, o Presidente, relator do projeto na Comissão
de Constituição e Justiça, emite parecer mediante o qual
conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Em seguida, o relator Péricles
Ferreira emite parecer mediante o qual conclui por sua
aprovação no lQ turno. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados 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. 8 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro
Toledo - Glycon Terra Pinto - Alencar da Silveira Júnior -
Jorge Harmas - Marcos Helénio - Geraldo Santanna.
ATA DA 51? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
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As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis
e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Jorge Hannas,
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Não havendo correspondência a
ser lida, a Presidência 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 1 Q turno, os Projetos de Lei flQs
282/95, 914 e 853/96, este com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Marco Régis); e
882/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira).
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 oas Comissões. 9 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas.
ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e cinco de setembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio, João Leite e
Paulo Piau (substituindo os dois últimos, respectivamente.
aos Deputados Romeu Queiroz e Cléuber Carneiro, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PFL), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Leite que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em seguida,
informa que a reunião se destina a apreciar, no lg turno, o
Projeto de Lei ng 770/96, do Deputado João Leite, q ue proíbe
o transporte de passageiro em pé nos coletivos rodoviários
intermunicipais. O Presidente esclarece que continua em
discussão o parecer sobre o mencionado projeto, em virtude
do pedido de vista feito pelo Deputado Marcelo Gonçalves na
reunião anterior. Posto em votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratijra da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Elbe Brandão - Marcos Helênio
- Glycon Terra Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 775/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre o ensino de 2g grau em escola da rede
estadual do Município de Conquista.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicioade, constitucionalidade e legalidade e apresentou
o Substitutivo flQ 1.
A seguir, a Comissão de Educação, Cultura. Desporto e

Turismo e Lazer, examinando o mérito da proposição, concluiu
pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1.
Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em comento tem por objetivo fazer com que

o ensino médio oferecido pela Escola Estadual Dr. Lindolfo
Bernardes, localizada no Município de Conquista, passe a ser
custeado com recursos do Tesouro Estadual.
Está ocorrendo naquele município uma inversão de papéis,

pois o ensino de 2Q grau, apesar de ser ministrado por uma
escola estadual, está sendo custeado pelo Tesouro Municipal,
enquanto que o ensino fundamental, da Sa à 8 5à série, é
oferecido e custeado pelo Estado.
As diretrizes constitucionais vão exatamente no sentido
contrário, estabelecendo que o município deve priorizar o
ensino fundamental e pré-escolar.
Orçamentariamente o projeto não implica maiores
repercussões, pois a atual lei orçamentária já contempla
dotações especificas para o cumprimento dessa função
essencial do Governo que é a educação. sendo que até julho
do corrente ano o Estado já aplicou o montante de
R$985.900.000.00. ou seja 36.97% do total dos impostos
estaduais livres e transferências federais livres, com a
manutenção e o desenvolvimento do ensino.
Em resposta a requerimento da Comissão de Constituição e
Justiça, a Secretaria da Educação informou que o Município
de Conquista aplica 33.03% em educação, tem capacidade para
atender 1.207 alunos e atende 138. Aquela Secretaria
manifesta-se favorável a que o Estado passe a arcar com o
ensino médio, desde que o município assuma o ensino
fundamental.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 775/96 no 1Q turno, na forma do Substitutivo flQ 1. da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Marcos Nelênio - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 869/96
Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório

De iniciativa do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
entidade denominada Ministério Estratégia, 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.
Compete a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente

sobre a matéria, no lQ turno.
Fundamentação

Em funcionamento desde janeiro de 1989, o Ministério
Estratégia é uma entidade civil sem fins lucrativos e com
prazo de duração indeterminado.
Inicialmente, a instituição desenvolveu um trabalho de

acompanhamento sistemático às pessoas envolvidas direta ou
indiretamente com a prostituição, bem como aos viciados em
drogas e alcoólatras, prestando-lhes assistência por meio da
distribuição de cestas básicas, do encaminhamento aos postos
de saúde e da ajuda espiritual. Numa segunda fase, por
detectar a necessidade de um trabalho regular com os filhos
dos assistidos, ampliou suas atividades, fundando a Creche
Núcleo Infantil Ágape, que atualmente atende a cinqüenta
crianças entre uni e seis anos de idade, em regime de semi-
internato.

Além disso, o Ministério Estratégia mantém uma casa de
apoio para adultos com AIDS, onde presta-lhes assistência
tanto material quanto espiritual.

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

nQ 869/96 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 873/96

Comissão de Fscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o projeto de lei em
tela institui o Programa Ernergencial de Combate ao
Analfabetismo.
Preliminarmente, a Comissão ae Constituição e Justiça

Concluiu pela junidicidade. pela Constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando as Emendas rigs 1 e 2. Em
seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer, examinando o mérito da matéria, opinou pela
a provação do projeto com as emendas apresentadas pela
comissão anterior.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais
estabelece que nos 10 primeiros anos contados da promulgação
da Constituição da República o Estado desenvolverá esforços
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para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino
fundamental. Para tanto, determina que o Estado contará com
a mobilização dos setores organizados da sociedade e com a
aplicação de. pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o
art. 201 da Carta mineira. Esse artigo estabelece que o
Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 25% da receita
resultante de seus impostos, incluída a proveniente de
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do
ensino.
Além dos recursos assegurados constitucionalmente, o
parágrafo único do art. 4Q do projeto estabelece que poderão
ser destinados ao Programa recursos de outras fontes
indicadas pelo Governo do Estado, bem corno contribuições e
doações da iniciativa privada.
Analisando o balanço geral do Estado do exercício de 1995,
percebemos que, para uma receita liquida de impostos de
R$4.308.000.000,00, foram destinados R$1.958.000.000,00. ou
seja. 45,46% para o desenvolvimento do ensino, percentual
plenamente compatível com as diretrizes estabelecidas no
ordenamento constitucional.
Nos exercícios de 1994 e 1993. foram aplicados,
respectivamente. 33.96% e 35,35% na manutenção e no
desenvolvimento do ensino.
Outra observação relevante diz respeito à classificação das
despesas do Estado quanto à função. As funções
governamentais agregam o conjunto de ações cuja finalidade é
assegurar a consecução dos seus objetivos naquela função.
Vemos que, em 1995, a participação do programa de ensino
fundamental no total das despesas com a função Educação e
Cultura correspondeu a 63,23% do montante aplicado. Isso
demonstra a intenção do Estado em assistir,
preferencialmente, o ensino básico, incluindo ai o combate
ao analfabetismo.
O projeto em análise objetiva fortalecer o ensino básico e

erradicar o analfabetismo no Estado.
Propomos a rejeição da Emenda ng 2, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, por entendermos que
compete à Secretaria da Educação a responsabilidade pela
implantação, pela execução e pela avaliação do Programa
proposto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 873/96 no lg turno, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Constituição e .Justiça, e pela rejeição da Emenda flQ 2, da
mesma Comissão.
Sala das Comissões. 8 de Outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio

 
relator -

Glycon Terra Pinto - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 899/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
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entidade Obra Unida Santo Afonso Maria de Ligório da
Sociedade de São Vicente cie Paulo, com sede no Município de
Caldas.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, Que,
ao examinar os aspectos juridico, constitucional e legal da
matéria, não encontrou óbice à sua aprovação na forma
proposta.

Compete a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre o projeto, atendo-se ao mérito da Questão.

Fundamentação
A entidade em referência desenvolve atividades
filantrópicas de assistência habitacional, fornecimento de
medicamentos aos necessitados e assistência pecuniária aos
menos favorecidos.

E meritória, portanto, a iniciativa da instituição em
promover a melhoria das condições de vida para os moradores
carentes do Mufliciplo de Caldas, propi ciando-lhes ae fato,
condições dignas de Sobrevivência.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do P rojeto de Lei

no 899/96 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de Outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 902/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei no
902/96 visa declarar de utilidade pública a entidade
Assistência Evangélica Social, com sede no Município de
Carat i nga.

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça. Que concluiu por sua
j u ri dicidade, constitucionalidade e l egalidade Com a Emenda
ng 1, Que apresentou.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

De cunho filantrópico, a entidade em apreço tem por
finalidade prestar assistência médico-ampulatorial e
odontológica à população carente.
Evidencia-se, portanto, o caráter de utilidade pública da
Assistência Evangélica Social, cuja obra empreendedora é
notória.

Conclusão
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto
de Lei no 902/96 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de outuDro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 904/96

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei

em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Sabedoria, Estabilidade e Poder ng 2454, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto e
apresentou-lhe a Emenda ng 1, vem agora a matéria a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Loja Maçônica mencionada desenvolve ações de grande
alcance social, através da prática desinteressada da
beneficência e da busca do aprimoramento moral e social da
comunidade.
Pelo meritório trabalho desenvolvido, faz jus a entidade à

declaração de utilidade pública ora proposta.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 904/96 no 1Q turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 905/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em
análise visa declarar de utilidade pública o SOS - Serviço
de Obras Sociais, com sede no Município de Muzambinho.
Após publicado, o projeto foi examinado preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar

conclusivamente soore a matéria.
Fundamentação

A entidade em análise objetiva promover o bem-estar dos
indivíduos da comunidade, implementando projetos de
assistência á saúde das pessoas carentes, desenvolvendo
programas de construção ou de reformas das residências das
famílias necessitadas e auxiliando os estudantes do
município.
Desenvolvendo trabalhos de grande alcance social, consegue

a entidade concretizar as ambiciosas metas previstas em seu
estatuto. Justa e meritória, portanto, é a iniciativa de
declará-la de utilidade pública.
Entretanto, apresentamos, ao final, emenda ao projeto de
lei em questão com vistas ao seu aperfeiçoamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 905/96 no 1Q turno, com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:



45 11-,ÀC,
"Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o SOS -

Serviço de Obras Sociais, com sede no Município de
Muzambinho.'.
Sala das Comissões, 8 de Outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo 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
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Estrela do Sul,
com sede no Município de Estrela do Sul
Após publicado, o projeto foi examinado preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar

conclusivamente sobre a matéria no l Q turno.
Fundamentação

Desde a sua fundação, a APAE oe Estrela do Sul desenvolve
relevante trabalho em favor do excepcional desse município e
vizinhanças. Procurando integrá-lo na comunidade, promove
sua habilitação e reabilitação e o desenvolvimento de Suas
aptidões individuais.
Pelas atividades de grande alcance social que desenvolve, é
justo e meritório Conceder-lhe o titulo declaratório de
utilidade pública.

Em face do exposto.
Lei ng 906/96 na forma
Sala das Comissões. 8
Marco Régis, relator.

Conclusão
opinamos pela
apresentada,
ce outubro de

aprovação do Projeto de

1996.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 908/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mahatma Shimoya nQ 69, com sede no Município de Viçosa.
Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de

Constituição e Justiça, que Concluiu por sua juridicidade.
Constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda ng 1.
Cabe a esta Comissão, agora, apreciar a matéria para o 1Q
turno de deliberação concusiva, conforme o disposto no art.
104. 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade promover, criar e
incentivar empreendimento de cunho educacional e cultural.
visando ao melhoramento intelectual, morai e espiritual de
seus membros e da comunidade.
Diante de tais considerações, meritória é, pois, a
iniciativa de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 908/96 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 909/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Após ser publicada, foi a proposição distribuída á Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.
Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria no lQ turno
de deliberação conclusiva, conforme o disposto no art. 104.
1. "a. do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade citada tem seus trabalhos direcionados para a
assistência social, educacional e ambulatorial à comunidade
do Bairro Aparecida.
Levando avante seus objetivos filantrópicos, distribui,
principalmente nos momentos de crise econômica, roupas,
calçados e alimentos às pessoas carentes da comunidade.
Diante de tais considerações, meritória é a iniciativa de

declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 909/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 910/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o Projeto de Lei n
910/96 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santana da Vargem,
com sede no Município de Santana da Vargem.
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, com a Emenda ng 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, nos termos do art. 104, 1, "a, do
Regimento Interno.

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
filantrópico que vem
merecedora do titulo
proposto.

de eminente carãter assistencial e
realizando, torna-se a instituição

declaratório de utilidade pública ora

E
o

o

E

t

Conc 1 usão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 910/96 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 911/96

Comissão oe Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em epigrafe visa declarar de utilidade pública a Federação
das Entidades de Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
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 lQ turno, na
forma regimental.

Fundamentação
A prática ca caridade exercida pela entidade em apreço
sintetiza o seu esforço em trabalhar para que uma sociedade
mais fraterna surja futuramente. Esse trabalho aliaco ao
apoio moral e material dis pensado aos deficientes auditivos
tornam-na merecedora do titulo declaratório de utilidade
Pública ora proposto.

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

flQ 911/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 915/96

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 Mensageiros ca Paz ng 114, com sede no Município de
Teõfilo Otôni.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar
á Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda
ng 1, que apresentou.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade difundir a cultura
maçônica, baseada no aperfeiçoamento moral, social e
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intelectual da humanidade, além de desenvolver trabalho
filantrópico junto à comunidade de Teófilo Otôni.
O trabalho já realizado pela instituição torna-a merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 915/96 no 1Q turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 926/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
análise propõe seja declarado de utilidade pública o
Instituto de Ação Social Amor e Obras, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

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

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

Fundamentação
O referido Instituto tem por finalidade promover ações
filantrópicas de apoio às famílias de baixa renda que estão
vivenciando problemas decorrentes da falta de emprego,
susceptíveis de entrar em gradativo processo de
marginal ização.
O trabalho já realizado pela instituição torna-a merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 926/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 927/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Pedra Azul, com sede no Município de Pedra Azul.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

á 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 APAE de Pedra Azul, ciente dos graves oroblemas vividos
pelas pessoas portacoras de deficiéncia, trabalha para
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reabilitá-las e educá-las, promovendo sua integração na
sociedade. As atividades educacionais que a Associação
desenvolve baseiam-se no respeito à individualidade e no
compromisso com o crescimento de seus alunos.
Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 927/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 709/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declararde utilidade pública a
Associação dos Evangélicos de Pará de Minas, com sede no
Município de Pará de Minas.
A proposição foi aprovada no l Q turno, na forma
apresentada. Agora, compete a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, na forma
regimental

Fundamentação
Reafirmamos nosso entendimento de que a entidade em tela

merece ser declarada de utilidade pública, tendo em vista
seus objetivos de caráter filantrópico.
Com efeito, ela desenvolve atividades que visam à melhoria
da qualidade de vida de seus associados, bem como da
comunidade em que se localiza.

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

nQ 709/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 825/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do
Município de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
A proposição foi aprovada no lg turno, com a Emenda ng 1.

Cabe agora 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, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Reafirmando o parecer favorável exarado anteriormente sobre

a matéria, destacamos o caráter filantrópico das atividades
desenvolvidas pela Associação em referência, que objetivam

E
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primordialmente a defesa dos interesses dos moradores,
visando ao espírito comunitário.
Na oportunidade, esclarecemos que a emenda aprovada dá nova
redação ao art. 1Q apenas com o intuito de se aperfeiçoar o
texto de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 825/96 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 825/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente dos Moradores do Município de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Município de
Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 847/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei ng
847/96 visa declarar de utilidade pública a Associação união
Jovem a Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no Município de
Patos de Minas.
Aprovada a matéria no lg turno, na forma original, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A associação atende crianças e adolescentes que a ela
recorrem, prestando-lhes assistência em suas maiores
necessidades. Assim fazendo, consegue que tenham um futuro
mais promissor, juntamente com suas famílias.
Ratificando o parecer desta Comissão no lg turno, afirmamos

que a entidade merece o titulo declaratõrio de utilidade
pública.

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

ng 847/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 850/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente e Comunitária Ainda Resta uma Esperança, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Após aprovação do projeto no lg turno, sem emenda, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, em
cumprimento dos trâmites regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação contribui de maneira efetiva para a
integração das pessoas carentes na sociedade através de
assistência socia e educacional.
Assim, ratificamos o posicionamento desta Comissão no lg
turno, dizendo que a instituição faz jus à declaração de
utilidade pública em virtude do meritório trabalho aue vem
desenvolvendo.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 850/96 na forma original.
Sala das Comissões. 8 de Outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 851/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria cio Deputado João Leite, o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pública o Ministério
AMAE - Associação Missionária de Apoio ao Evangelho, com
sede no Município de Matozinhos.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem objetivos filantrópicos e presta
relevantes serviços à sua comunidade, como, por exemplo,
assistência médica, odontológica e jurídica. Fica, assim,
patente sua significativa atuação no Municipio de
Matozinhos, sobretudo no âmbito da ação social.
Consideramos, portanto. Oportuno e merecido o titulo

declaratório de utilidade pública que a proposição pretende
outorgar-lhe.

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

flQ 851/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Marco Régis. relator,

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 852/96

Comissão cc Saúce e Ação Soc-ai
Relatório

O Projeto de Lei flQ 852/96. do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública o Clube de Mães Maria
Germana Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no Município de Belo
Oriente.

Aprovado o projeto em lg turno, com a Emenda ng 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
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Fundamentação
A entidade citada desenvolve atividades de grande alcance
social : busca proteger os necessitados, principalmente os
menores desamparados.
O desempenho de relevantes serviços torna justa e meritória
a declaração de utilidade pública do mencionado Clube de
Mães.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 852/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 852/96

Declara de utilidade pública o Clube de Mães Maria Germana
Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Mães Maria Germana Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no
Município de Belo Oriente.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 853/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em análise visa declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Ilicinea. com sede no Município de Ilicinea.
A proposição foi aprovada no lg 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 co vencido. oue é parte deste
parecer.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve, com altruísmo, ações de
assistência social e educativa, tendo em vista a
reabilitação e a educação co excepcional. Criando e mantendo
escolas especializadas, oferecendo atividades de lazer aos
portadores de deficiência e estimulando-os ao trabalho,
promove a sua integração social
Como vemos, é indiscutível o mérito do trabalho realizado
pela instituição, o que justifica plenamente a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 853/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no ig Turno
PROJETO DE LEI No 853/96
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Ilicinea, com sede rio Municipio
de Ilicinea,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de ilicinea, com
sede no Municipio de ilicinea.
Art. 2Q - 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

Nç 855/96
Comissão de Saúde e Ação Socia

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei ng

855/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Simonésia, com sede
no Municipio de Simonésia.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda flQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A referida entidade desenvolve trabalho especializado com
crianças excepcionais, objetivando sua inserção social. Além
disso, treina pessoas para lidar com essas crianças, que
demandam atenção especial.
Pelo trabalho que ela desempenha, é justo conceder-lhe o

titulo declaratõrio de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 855/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 8 de Outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NoQ 855/96

Declara de utilidade pública a Associação je Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Sirnonésia, com sede no Municipio
de Simonésia.

A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Simonésia, com
sede no Municipio de Simonésia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 860/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Município de Vespasiano.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiteramos o parecer emitido anteriormente por esta

Comissão sobre a matéria: reconhecemos que é pertinente a
declaração de utilidade pública da referida entidade, tendo
em vista as atividades filantróp icas e sociais por ela
desenvolvidas, com o fim de amparar a população carente do
bairro em que se localiza.

Conclusão
Conforme o exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno.

do Projeto de Lei nQ 860/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 863/96

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

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng
863/96 visa declarar de utilidade pública o Coral Trovadores
da Mantiqueira, com sede no Município de Santos Dumont.
Aprovado o projeto no lQ turno, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada tem por objetivo cultivar a trova
musicada, infundindo na população em geral o gosto por esse
género, popular desde a Idade Média.
Por divulgar a cultura na região de Santos Dumont e

vizinhanças, merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 863/96 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 871/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de uti l idade pública a
Associação Comunitária do Povoado de Lapa do Espírito Santo,
com sede no Município de São Francisco.
Aprovada a proposição no lQ 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
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relevância de seus trabalhos assistenciais desenvolvidos no
seio da comunidade de Lapa do Espirito Santo.

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

Lei ng 871/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 881/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dílzon Melo, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.
Aprovado o projeto no 1 Q turno, na forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a
Associação mencionada, tendo em vista o seu caráter social e
filantrópico no que diz respeito à r eabilitação, á educação
e à inserção do excepcional na sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 881/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 884/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Liberdade nQ 21, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no l Q turno, com a Emenda ng 1, cabe
agora a esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 20 turno.
De acordo com o art. 196, l, do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é
parte deste parecer.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser pertinente a declaração da utilidade
pública da entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seus trabalhos de natureza cívica, intelectual e
espiritual

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

ng 884/96 no 2Q turno, na forma do vencido no ig turno.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lo Turnoa
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PROJETO DE LEI No 884/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica 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. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 885/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüinio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
Central de Lagoa Formosa da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Lagoa Formosa.
Após aprovação do projeto no 1Q turno, em sua forma
original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A prática da caridade exercida pela entidade em apreço
sintetiza o seu alto espírito filantrópico. O apoio moral e
material dispensado aos necessitados torna-a merecedora do
titulo declaratôrio de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 885/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 886/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n
886/96, que objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Wilson de Souza - AWISO -, com sede
no Município de Belo Horizonte, 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 referida entidade é uma sociedade civil beneficente, que
busca amenizar o sofrimento das pessoas e promover sua
dignidade e integridade. Para cumprir o seu objetivo,
desenvolve um trabalho de assistência social junto a pessoas
carentes: proporciona-lhes habitação, medicamentos,
vestuário e, sobretudo, assistência espiritual, por meio do
ensino e da prática do Evangelho.
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo

declaratório de sua utilidade pública.
Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Lei nQ 886/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 887/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei ng
887/96 objetiva declarar de utilidade pública a Creche Santo
Antônio - CRESA -, com sede no Município de Betim.
O projeto foi aprovado no lQ turno, sem emenda. Cabe agora

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em análise tem por objetivo abrigar crianças
carentes de O a 6 anos, cujas mães trabalham fora do lar em
tempo integral, além de prestar-lhes, também, assistência
social e educacional.
Dessa forma, contribuindo para a proteção da infância na
região de Betim, a Creche merece ser reconhecida de
utilidade pública.

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

flQ 887/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 892/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 892/96. do Deputado Marcos Helênio,
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Espirita de
Evangelização Emmanuel, com sede no Município de Governador
Valadares.

Aprovada a proposição no lg turno, em sua forma original,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
Desde a sua fundação, o Núcleo Espirita de Evangelização
Emmanuel vem desenvolvendo trabalho filantrópico de
assistência social junto ao carente de Governador Valadares,
além de difundir os ensinamentos do espiritismo, baseados na
crença da sobrevivência a pós a morte e no primado do
espirito com relação às condições materiais.
Por praticar atividades de cunho eminentemente social em
prol dos mais necessitados, a entidade faz jus à declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 892/96 no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 1929 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem ng 145/96
(encaminha processos de legitimação de terras devolutas
rurais e urbanas, que resultam de estudos realizados pela
RURALMINAS), do Governador do Estado - Oficios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 972 e
973/96 - Requerimentos ns 1.666 a 1.675/96 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Mauri Torres,
Simão Pedro Toledo, Paulo Piau e Miguel Martini - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ailton Vilela, Carlos
Pimenta, Raul Lima Neto, Ivo José e Clêuber Carneiro - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio; aprovação -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 897/96;
aprovação com a Emenda ng 1 - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - 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 - 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 Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - 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
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ronaldo Vascoricel los, 2g-Secretário "ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, Que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM Ng 145/96*
Belo Horizonte, 19 de setembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62. inciso XXXIV, da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa

Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão de Agropecuária, para os fins do art. 103.
inciso II, alínea "b', do Regimento Interno, nos termos da
Decisão Normativa de 17/6/93.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,

encaminhando processos de legitimação de terras devolutas
rurais e urbanas. (- Anexe-se à Mensagem ng 145/96.)
Do Sr. Daniel Domingues, Diretor do Departamento de Gestão

do Fundo da Assistência Social do Ministério da Previdência
e Assistência Social, dando ciência da celebração de
contrato entre esse Ministério e o Governo do Estado,
destinado ao fomento de programas e serviços sôcioeducativos
para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em diversos
municípios, (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101,
XV, do Regimento Interno.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI No 972/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Seareiros da

Paz, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Seareiros da Paz, com sede no Município de Muriaé.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Á Loja Maçônica Seareiros da Paz foi fundada

em 14/7/86, tendo como principal objetivo a auto-realização
do homem através do desenvolvimento de sua consciência
teórico-moral, além da prática desinteressada da
filantropia.
Tornar a entidade de utilidade pública estadual é favorecer
seus associados na busca de parcerias para melhor
desenvolvimento do seu trabalho de assistência aos mais
necessitados.
- 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 NQ 973/96
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Santa Terezinha - AMBSTER -' com sede no Município de
Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Bairro Santa Terezinha - ÂMBSTER -, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1996.
Ivo José
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Santa

Terezinha, com sede no Município de Coronel Fabriciano, tem
como finalidade defender os interesses da comunidade do
bairro Santa Terezinha e adjacências, congregando e
canalizando esforços de todos para, por meio de ação
comunitária, trabalhar pela promoção da pessoa humana. Visa,
ainda, a desenvolver esforços, identificando as necessidades
da comunidade e dos moradores do bairro para procurar
soluções por meio de uma ação conjunta.
A Associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
vem, desde a sua fundação, promovendo ações que buscam a
melhoria de vida da comunidade.
o reconhecimento da entidade como de utilidade pública é de
grande importância, pois prestigia o trabalho que ela vem
realizando.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.666/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Recreio Unido, localizada no Município de Recreio,
Por seus 44 anos de existência.

Ng 1.667/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica General Nascimento Vargas, localizada no Município
de Sete Lagoas, por seus 64 anos de existência.
NQ 1.668/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz e Virtude Itamojiense, localizada no Município
de Itamoji, por seus Oito anos de existência.
No 1.669/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Verdadeira Amizade, localizada no Município de Além
Paraíba, por seus 11 anos de existência.

Ng 1.670/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Brazileira, localizada no Município de
Juiz de Fora, por seus 99 anos de existência.
NQ 1.671/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela Conquistense, localizada no Município de
Conquista, por seus 17 anos de existência.

Ng 1.672/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Restauração, localizada nesta Capital, por seus 13
anos de existência.

Ng 1.673/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trabalho e Fraternidade, localizada no Município de
Jacui, por seus nove anos de existência.
Ng 1.674/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e F raternidade Palmense, localizada no
Município de Palma, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.675/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia de Resolendor, localizada no Município de
Resplendor, por seus 19 anos de existência. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.) -

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Mauri Torres, Simão Pedro Toledo, Paulo
Piau e Miguel Martini.

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

Vilela.
O Deputado Aílton Vilela - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, estamos ocupando este espaço neste momento para
chamarmos a atenção dos nobres colegas para a demora na
assinatura da portaria de criação e implantação da
Universidade do Vale do Rio Verde, no Município de Três
Corações, no Sul do Estado.

Todos nós somos sabedores das dificuldades enfrentadas
pela educação em nosso Pais. Autoridades se esquecem de suas
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obrigações para com ela, quando deveriam direcionar seus
esforços para podermos ter um ensino de boa qualidade para o
nosso povo. Lamentavelmente, a Educação, que poderia ser um
dos principais pilares do desenvolvimento e do progresso do
nosso País, visando melhorar as qualidades de vida do povo
brasileiro, não vem recebendo a merecida atenção também de
uma grande parte de nossa sociedade. Por esse motivo,
devemos apoiar integralmente toda e qualquer tentativa de
melhoria da qualidade de ensino oferecida aos jovens
brasileiros. E é isso que estamos fazendo com relação à
Universidade do Vale do Rio Verde.
Em Três Corações, conhecemos de perto o trabalho

desenvolvido pela Fundação Comunitária Tricordiana de
Educação, que mantém o Instituto Superior de Ciências,
Letras e Artes (INCOR) e o Colégio de Aplicação, com cerca
de 3.500 alunos. Há mais de 30 anos, a Fundação vem
prestando bons serviços à educação, formando profissionais e
professores para várias regiões do Estado e do Pais. Em
virtude desse seu passado e pensando no futuro, sempre em
melhorar a qualidade do ensino oferecido, a Fundação
Comunitária Tricordiana de Educação solicitou a
transformação do INCOR em universidade, pela via de
reconhecimento.
O processo foi protocolado no MEC, através da Delegacia de

Selo Horizonte, em novembro de 1992 e passou por todos os
trâmites determinados pela legislação em vigor.
Inicialmente, deu entrada no Conselho Federal de Educação.
Em seguida, o processo foi encaminhado ao Conselho Estadual
de Educação de Minas Gerais, em virtude de mudança na
legislação. O Conselho Estadual reconheceu a universidade em
maio de 1995 e a Secretaria da Educação homologou o parecer
de reconhecimento, conforme publicado no Diário Oficial, em
26 de maio. Assim, o Estado de Minas Gerais cumpria todos os
passos exigidos para a criação da universidade. De acordo
com as normas estabelecidas, o processo foi enviado ao MEC,
em junho de 1995, para que fosse expedida a portaria
ministerial de reconhecimento. O assunto, então, foi
encaminhado a uma comissão especial, criada para emitir
pareceres técnicos conclusivos sobre a criação e o
reconhecimento de universidades.
Segundo informações do seu Presidente, essa comissão

deixou o Ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato de
Souza, plenamente à vontade para assinar a Portaria de
Reconhecimento da Universidade do Vale do Rio Verde. A
comissão, ainda segundo seu Presidente, não poderia emitir
um parecer contrário ao do Conselho Estadual de Educação de
Minas Gerais, pois, agindo assim, estaria desmerecendo a
competência desse órgão.
No entanto, a portaria ainda não foi assinada pelo

Ministro Paulo Renato de Souza, o que vem provocando uma
mobilização de várias autoridades junto ao MEC, numa
campanha Pró-Universidade. O Governador Eduardo Azeredo,
Deputados Federais e Estaduais e Prefeitos da região já
fizeram insistentes pedidos, todos sem um resultado
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concreto. Ê de se estranhar também que pelo menos outros
dois processos de outros Estados, em iguais condições ao da
Universidade de Três Corações, já tenham recebido despacho
favorável do Ministério.
Isso nos faz crer que a decisão, no momento, é

eminentemente política, razão pela qual estamos unindo
esforços para um rápido desfecho desse processo,
favoravelmente à criação da Universidade no Município de
Três Corações. Não estamos pedindo uma mera liberalidade ou
mesmo algum privilégio ao Ministro da Educação. O que
queremos é conseguir que nossas instituições estaduais sejam
respeitadas e prestigiadas. Como se percebe pelo relato
acima, a demora na assinatura dessa portaria vem demonstrar
um certo desprestígio do nosso Estado, junto ao Ministério
da Educação e do Desporto. A Fundação Comunitária
Tricordiana de Educação é uma instituição de ensino
tradicional e de renome não só no Município de Três
Corações, como em todo o Estado, em virtude dos relevantes e
inúmeros benefícios que presta à comunidade. A Fundação
deseja melhorar a qualidade do seu ensino e está encontrando
dificuldades devido à burocracia e à insensibilidade de
pessoas que deveriam se preocupar, primordialmente, com a
melhoria da educação no nosso Pais. A criação da
Universidade do Vale do Rio Verde não seria nada mais do que
um ato de justiça para com essa instituição, que tem o
direito de ampliar e de expandir ainda mais seus excelentes
serviços.

O emperramento burocrático do MEC tem-se constituído em
retrocesso lamentável, ao travar os passos daqueles que
querem caminhar, decepcionando as boas escolas e os bons
educadores, que sentem que seus ideais e aspirações de
crescer fenecem, asfixiados pelos órgãos responsáveis pela
educação em nosso Pais.

Deve-se considerar que, no transcurso de quase meia década
da entrada do processo para reconhecimento da universidade,
o INCOR cresceu muito, conforme comprovamos "in loco".
O acervo da biblioteca contém hoje mais de 100 mil

títulos, compreendendo, além disso, periódicos, CDs, fitas
de video, "slides', fitas cassete, mapas, etc, como também
títulos de biblioteca especializada em literatura infanto-
juvenil. Esse acervo será substancialmente ampliado através
dos convênios com os Bancos de Duplicatas da EFEI, da
Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto das
Químicas da USP, Editora da PUC do Rio Grande do Sul e uma
Universidade em Portugal, esse em andamento. O INCOR,
através de sua biblioteca, mantém convênio ainda com Birenie,
Instituto Militar de Engenharia, Rede Nacional de Pesquisas.
RENPAC. FEPESMIG e FUNREY, esses últimos ainda em processo
de implantação. Em fase adiantada de informatização, a
Biblioteca está criando os serviços de biblioteca virtual e
Internet Café.
A Fundação, no dia 25 próximo passado, inaugurou sua

estação provedora da Internet, utilizando um canal de 64
kilobaites da TELEMIG, possibilitando a seus usuários,
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alunos e professores, acessarem a grande rede mundial de
informações.
Quanto à qualificação de professores, a fundação possui

100% de seu quadro docente com pós-graduação, sendo
expressivo o número de mestres e doutores, da ordem de quase
50%.
E preciso ainda evocar à memória do PSDB que há um

compromisso de campanha eleitoral com a educação, no sentido
de priorizá-la. O próprio Sr. Presidente da República, ainda
em campanha política, assumiu pública e solenemente, no cine
Capitólio. em Varginha, na presença do Dr. Eduardo Azeredo,
hoje Governador do Estado, um compromisso de apoio às nossas
aspirações de transformar o INCOR em universidade, por via
do reconhecimento, compromisso esse partido de autoridades
que não o fariam sem conhecimento de causa e que foi
registrado nos anais da história da Fundação e publicado, em
primeira página, no Jornal do INCOR.
A expectativa de toda a comunidade que usufrui dos

benefícios prestados pela Fundação Comunitária Tricordiana
de Educação é grande e, por isso, nosso empenho deve ser
incansável até conseguirmos a implantação dessa
universidade, que certamente será uma propulsora de
desenvolvimento e progresso para a nossa região, para o
Estado e para o País.
Por esses motivos aqui levantados e que podem ser

comprovados por todos aqueles que derem a honra de uma
visita ao INCOR, gostaríamos de conclamar todas as
autoridades estaduais a nos auxiliar nessa empreitada, que
já se arrasta por quatro longos anos, e que, justamente
agora, na reta final, tem que enfrentar os maiores
obstáculos, imperceptíveis e ocultos na burocracia que
assola nosso Pais.

Fazemos um veemente apelo ao Ministro da Educação. Paulo
Renato de Souza, para que solucione essa pendência, com a
máxima urgência possível, assinando a Portaria de
reconhecimento da Universidade e satisfazendo, assim, a
expectativa de milhares de estudantes da região sul-mineira.
Apelamos também ao Sr. Governador, mais uma vez, para que

continue nos auxiliando a solucionar esta questão. A
implantação da Universidade do Vale do Rio Verde não será
uma vitória apenas do Município de Três Corações e do seu
povo, mas, acima de tudo, de Minas Gerais e do seu Governo,
que tem demonstrado toda a preocupação com a educação.

Ao encerrar, Sr. Presidente, gostaríamos de solicitar que
este pronunciamento seja encaminhado, através desta Casa, ao
Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e ao Sr.
Governador do Estado. Eduardo Azeredo-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa; inicialmente, queremos
apresentar, em público, nossos cumprimentos aos
parlamentares que disputaram o último pleito eleitoral: os
Deputados Jairo Ataide - que foi eleito Prefeito de Montes
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Claros -, Carlos Murta, Bonifácio Mourão, Luiz Antônio
Zanto, Almir Cardoso e Marcelo Cecé. Esperamos que os
colegas Deputados possam superar esse difícil momento de
instabilidade econômico-financeira, pois a maioria dos
municípios mineiros passam por sérias dificuldades. Queremos
ser otimistas e desejamos que os colegas possam, realmente,
mudar a forma de administrar esses municípios.
Abro parênteses para falar um pouco sobre a vitória do

Deputado Jairo Ataíde no Município de Montes Claros. Ele
reuniu todas as forças Políticas contrárias à administração
retrógrada que se instalou naquela cidade há mais de 20 anos
e, de forma eficiente, junto com as pessoas responsáveis do
município, conseguiu colocar mais de 12 mil votos sobre a
política atrasada do atual Prefeito, numa demonstração de
que o povo daquela cidade aprova a mudança. Se analisarmos
de forma consciente o resultado eleitoral, notaremos
claramente que o povo exige a mudança. Ele não aceita e não
aceitou o modo como o Prefeito estava administrando o
município e, numa revolução contra o poder, deu o grito de
liberdade.

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção, de forma
bastante enfática, para um fato: fomos responsáveis pela
emancipação de quase 100 municípios no Estado de Minas
Gerais e temos notado, nas visitas que fizemos a alguns
deles e, também, em contatos com prefeitos, apreensão e
temor justificáveis, por parte desses Prefeitos, com relação
ao início da nova administração.

Nesta semana, estive com um desses Prefeitos. Ele me disse
que, pelo fato de ser contrário á corrente política do
município-mãe, o Prefeito deste tirou todos os bens e todas
as oportunidades de ele iniciar uma administração com, pelo
menos, o mínimo necessário. Para se ter uma idéia, até as
lâmpadas das vias públicas foram retiradas pelo referido
Prefeito. Como o futuro Prefeito irá administrar, se não tem
sequer um carrinho de mão, uma pá, para iniciar o processo
administrativo do município recém-emancipado? No Norte de
Minas acontecem coisas assim.
Estamos tomando providências e vamos denunciar às

autoridades - se for possivel, até às autoridades policiais
- os absurdos que estão sendo cometidos. Observamos medidas
que, realmente, vão prejudicar alguns municípios. Cito, por
exemplo, Sr. Presidente, o Município de Botumirim: tão logo
• Prefeito ficou sabendo da sua derrota eleitoral, dispensou
• médico, o dentista, mandou um projeto para a Câmara
Municipal para leiloar os bens públicos e ameaçou os
funcionários. Neste mês, o funcionário que, conhecidamente,
votou na oposição recebeu seu contracheque vazio. Isso é uma
revanche, unia forma de administrar que queremos eliminar de
vez, no Estado de Minas Gerais, principalmente, no Norte de
Minas. Gostaria que o Governo do Estado, o Tribunal de
Contas e a Promotoria Pública ficassem alertas para esses
atos danosos, que vêm depor contra os pobres municípios
norte-mineiros.
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As apreensões do nobre Deputado Geraldo Rezende se
confirmaram. Teremos dificuldades com os municípios recém-
emancipados. Não podemos, simplesmente, dizer que fizemos a
nossa parte, que era emancipar os municípios. Temos de
encontrar uma forma de ajudá-los. O Governo do Estado, a
Assembléia Legislativa e a Câmara Federal têm de estar
presentes nesta hora. Não fizemos as emancipações como
presente de grego. Emancipamos 96 municípios, e a maioria
deles não tem condições para iniciar um processo
administrativo que venha, realmente, a trazer benefícios a
esses municípios.
Temos tido problemas sérios nas áreas de saúde e de

educação. Recorreremos à Fundação João Pinheiro, ao Tribunal
de Contas, às Secretarias, para que mandem técnicos a fim de
instruir e orientar os novos Prefeitos, principalmente os
dos municípios recém-emancipados. Sabemos, perfeitamente,
que, apenas com o FPM e com o ICMS - que ninguém sabe quando
serão repassados -, os municípios não terão condições de
trabalhar. Esperamos que esta Casa encontre uma solução,
assuma e se invista da responsabilidade que tem, porque
tivemos participação na emancipação dos municípios e
precisamos ter a responsabilidade de ajudar os novos
Prefeitos a encontrar o caminho, para que possam iniciar a
sua administração com o pé direito. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, depois de um período em que tivemos uma batalha
muito grande, um bom combate - posso usar aqui as palavras
do apóstolo São Paulo, porque procuramos ajudar a mudar a
situação do nosso Norte de Minas, de cidades onde nos
preocupamos em eleger pessoas realmente compromissadas com a
verdade, com o povo e com a justiça, porque cremos que o
município é a base do Estado e da União -, uso pela primeira
vez a tribuna, nesta semana, e gostaria de não a estar
usando para expressar o que vou dizer agora. Entretanto,
esta é uma Casa parlamentar, e, às vezes, podemos pecar por
não dizer tudo que deveríamos falar. Neste ano, tivemos uma
posição de alinhamento, de vanguarda, na batalha pela
aprovação de todos os projetos de nosso Governador Eduardo
Azeredo. Fizemos isso com liberdade de consciência, tomando
como juiz ou como árbitro a paz da verdade em nosso coração.
Assim fizemos porque consideramos que S. Exa. o Governador
do Estado foi eleito pelo povo para governar. Se a ele
fôssemos contrários, esta seria, de qualquer forma, no
pensar deste Deputado, uma ação castradora dos ideais de
administração, do estilo político que o povo escolheu. Digo,
neste palanque, que ele foi o candidato em quem votei. Ele
foi o candidato em quem a minha comunidade, que me elegeu
Vereador, votou, e, por isso, tenho um compromisso com essa
comunidade que o elegeu e que me colocou aqui, como
Deputado, e, antes, na Câmara, como Vereador. Evidentemente,
me incumbi, ainda que subjetivamente, de estar alinhado, de
estar a par, de estar ao lado do nosso Governador, crendo
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que as iniciativas dos projetos, dos vetos - que ás vezes,
excepcionalmente, rejeitamos, dando-lhe ciência disso -, das
propostas e dos requerimentos a esta Casa enviados pelo
Poder Executivo fizessem todas parte daquilo que chamamos de
ideal do Governador Eduardo Azeredo.
Entretanto, Srs. Deputados, é com essa mesma liberdade que

quero aqui expressar um sentimento que me causou e causa
muita tristeza, para não dizer gozações por parte de tantas
pessoas que confiam nos Srs. Deputados e neste Deputado. Vou
dizer algo pelo fato de que considero a palavra de suma
importância no homem. Se há uma coisa que, no homem, o faz
distinto de todos os outros seres que estão na Terra, é
exatamente a palavra. O homem se comunica pela palavra, e a
Palavra mostra-nos, pela Teologia Sistemática, que é o
próprio Deus, é o mistério. João começa afirmando que no
principio era o Verbo, era a Palavra. A Palavra estava com
Deus e a Palavra era Deus.
Todas as coisas foram feitas pela Palavra. E, quando

encarnada - a Palavra se fez carne a habitou entre nós -, é
Jesus, que disse, certa feita, que nós responderemos por
cada palavra que sair dos nossos lábios, no dia do juizo
final. Seja, portanto, o vosso sim, sim; o vosso não, não,
porque o que passa disso procede do Maligno. Em Provérbios,
Salomão, o autor desse livro, chega a tamanha preocupação
com a palavra que diz: pensa bem antes de falar, mas, se
falares, trata de cumprir tudo quanto disseres.
E eu sei, meus companheiros, que não poderia fazer um

juizo temerário porque o conheço há pouco tempo. Conhecendo
os seus amigos - e podemos dizer por aquelas pessoas que
andam conosco quem somos nós -, podemos dizer que o nosso
Governador é uma pessoa boa e cercada de homens bons. Assim
é o caso do meu companheiro Amilcar Martins, que conheci na
Câmara Municipal e por quem tenho a mais alta estima. E o
meu candidato. Empenhei a palavra com ele única e
exclusivamente por considerá-lo um homem capaz, integro,
probo, competente, severo para com o mau e justo. Mas,
talvez até por forças que nós desconhecemos ou talvez por
forças que travam o Governador, ele não pôde cumprir a
palavra empenhada com alguns Deputados e com este Deputado,
que jamais pediu a ele coisa alguma, que jamais dele
solicitou verba alguma, que jamais votaria para receber
verbas, porque isso é corromper o poder. Esta Casa é um
Poder independente. O Poder Legislativo constitui, com o
Executivo, a base do Governo, e só mesmo sendo ele um Poder
independente é que pode se estabelecer uma democracia pura.
A Deputada Maria José Haueisen - Um aparte, nobre

Deputado.
O Deputado Raul Lima Neto - Já lhe concedo o aparte, nobre

Deputada; só quero concluir o pensamento. Srs. Deputados, os
senhores receberam a promessa de que verbas seriam liberadas
para as secretarias, a fim de que se realizassem obras tão
necessárias ao povo carente. E ninguém mais que o Deputado,
que está mais perto do povo, conhece, porque é representante
do povo. Por causa disso, nós, evidentemente, repassamos
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essas promessas a Prefeitos, a Presidentes de associações,
pessoas sérias.
Eu me preocupo com a subvenção. Acho que alguém que lança

mão da subvenção e a coloca no bolso é pior que um
assassino, que quem assalta á mão armada, porque ele rouba a
fé do povo. E há tribunas mais altas que observam. Já usei
uma ilustração, certa feita, para dizer que prefiro saltar
do 22Q andar e me esborrachar lã embaixo a pegar um dinheiro
desses e colocar no bolso, porque é dinheiro do pobre, da
viúva e do órfão. E eu sei que existem lugares mais quentes
no inferno e que este, para quem rouba do pobre, deveser
mais quente que para um suicida ou para quem assalta à mão
armada.
Sei da probidade dos Srs. Deputados. Tenho que crer nisso

porque não sou árbitro para penetrar no coração. Entretanto,
não tendo sido cumpridas essas promessas. Prefeitos ficaram
sem o que pediram, como o da cidade de Cônego Marinho, onde
se havia prometido bomba para poço artesiano. E uma cidade
seca. Assim também com ambulâncias, insumos agricolas,
alimentação para menores, como a Associação do Bem-Estar de
Sabinõpolis, a respeito da qual a "Veja" publicou matéria
mostrando inclusive que é a maior obra social da América
Latina. São 5 mil famílias assistidas. E eu não cumpri.
Creio que muitos Deputados coraram de vergonha, porque

empenharam a palavra e não puderam cumprir. Não estou
dizendo que a culpa é do Governador propositadamente, talvez
por fatos que não conhecemos, mas sofremos com isso. Vou
conceder a palavra, dizendo apenas que, por reconhecer que
este é um Poder independente, não podemos permitir - até
porque tem gerado e tenho percebido conjecturas (conjecturar
é pensar por baixo) por parte de outras pessoas - que alguns
Deputados votem por causa da verba, porque há discriminação
de verbas para com aqueles que votam com o Governador. Voto
e votei com ele pela minha consciência e pela palavra
empenhada, mas acredito que todo Deputado deve pensar
conscientemente no orçamento que está ai. Um Deputado é um
ajudante, ele ajuda com obras, com realizações. Seja então
concedida através da Assembléia a liberdade de canalizar
verbas para a construção de poços, de obras sociais ou.
então, que seja igualmente retirada, razão pela qual
acredito que nosso Governador compreenderá esse discurso,
que certamente chegará a ele. Não perdi meu apreço por ele,
que em nada diminuiu diante deste Deputado, mas passamos a
ver que, para evitar conjecturas, é necessário fazer um
exame acurado do orçamento. Que não haja nenhuma palavra
empenhada, porque ninguém é obrigado a prometer, mas todos
são obrigados a cumprir o que prometeram. Concedo a palavra
à nobre Deputada.
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Deputado,

admiro suas palavras, acredito no seu ideal e honestidade,
mas temos muito a questionar entre a sua fala e a realidade.
O senhor disse que houve uma reunião de alinhamento, onde os
Deputados se comprometeram a aprovar os projetos do Governo-
0 senhor disse, ainda, que a Assembléia deve ser
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independente. Concordo em número, gênero e grau, mas temos
certeza de que há uma inversão total de papéis neste Poder.
O Poder Legislativo, atualmente, se coloca como realizador
de obras, e quem realiza obras é o Poder Executivo,
O Deputado Raul Lima Neto - Realiza obras, mas é

fiscalizado e indicado por esta Casa. Nós votamos o
orçamento.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Podemos,
depois, fazer um outro debate, mas antes quero concluir a
minha fala.

A função do Poder Executivo é realizar obras. A função do
Poder Legislativo é legislar, fiscalizar e denunciar. O que
vemos nesta Casa é que há Deputados que passam todo o seu
mandato aprovando os projetos do Governo, dizendo "amém" ao
Governo. Então, estamos vendo que há uma inversão total do
que sejam as funções dos Poderes Executivo e Legislativo.
Mas o que é muito mais grave do que isso - e não quero

dizer que o senhor faça isso, pois acredito nas suas
palavras - é a declaração oficial do Líder do Governo em uma
reunião da Mesa Diretora, sobre a qual já falei da tribuna.
O Deputado Raul Lima Neto - Não ouvi, não estava presente.
A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Repito,

então: a reunião era da Mesa Diretora, e o Deputado Romeu
Queiroz, Líder do Governo, foi à reunião para, oficialmente,
dizer para a Mesa Diretora que R$550.000,00 estavam à
disposição dos Deputados para que votassem de acordo com o
Governo. Isso aconteceu em final de fevereiro ou principio
de março.
O Deputado Raul Lima Neto - Para realizações?
A Deputada Maria José Haueisen - Sim, alocados nas

diversas secretarias. Mas isso, para mim, já é um escândalo,
pela condição que se propunha. O Deputado Romeu Queiroz
olhou para mim, viu O Susto estampado no meu rosto e disse:
"Deputada, quero deixar claro que esse dinheiro estará à
disposição daqueles que aprovarem os projetos do Governo". E
ainda me ofendeu, dizendo: "Se a Deputada quiser votar
conosco, também terá esse dinheiro".
Como meu voto nunca esteve à venda, não aceitei e não

aceito. Mas acreditamos ser verdade o que disse o Líder do
Governo, pois aqui Deputados sempre se levantam comandados
pelo maestro. Deputado Romeu Queiroz, e ele não negou minha
declaração cia tribuna, e ainda confirmou para a imprensa,
dizendo que isso é costume e que sempre foi assim.
Necessito de apenas 1 minuto para terminar meu aparte.

Queremos acreditar que se trata de verdade, porque ele não
contestou e, ao contrário, garantiu à imprensa que é isso
mesmo e que sempre foi assim. Como meu voto não está à venda
e alguns companheiros não têm também seu voto â venda, só
nós fazemos oposição nesta Casa. Muito obrigada pelo aparte.
Era o que tinha a dizer.
O Deputado Raul Lima Neto - Agradeço as palavras da nobre

Deputada Maria José Haueisen, que reúne todas as condições
para expor suas idéias por se tratar de pessoa muito séria,
proba e que conta com a admiração deste Deputado e desta
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Casa. Entretanto, V. Ex. , às vezes, pode estar errando ao
generalizar fatos numa exposição. ,Jamais alguém consciente
vende a sua consciência, porque isso é pecado, além de
crime. O que acontece é que essas verbas foram prometidas
para serem repassadas às Prefeituras, a fim de que obras
sociais fossem realizadas, tais como poços artesianos,
aquisição de ambulâncias, calçamento de ruas. E nada disso
foi feito. Agora, no período eleitoral, ficamos vexados
porque demos nossa palavra e não a cumprimos. Mas jamais
votaria com o Governador por causa de obras. Assim como V.
Exa., Sra. Deputada, vota no PT, assim como os Vereadores do
PT votaram com Ananias em todos os projetos apresentados,
alguns até contra o povo, nós votamos com o Governador
porque cremos na sua consciência, cremos no seu ideal
político, na sua honestidade. Mas o que não está certo, e
nisso concordamos em gênero, número e grau, é que haja
qualquer tipo de discriminação, porque isso tolhe as asas da
liberdade do Poder Legislativo, que é um Poder
supernecessário para o estabelecimento da democracia. Nós
legislamos para realizar porque votamos o orçamento; podemos
drecioná-lo para a realização. Então, nisso, V. Exa. também
se equivocou. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, antes de iniciar nosso pronunciamento,
gostaríamos de registrar a presença do nosso amigo, ex-
Deputado por dois mandatos nesta Casa, Raul Messias,
Prefeito eleito da cidade de Caeté. E uma grande satisfação
recebê-lo aqui, nesta Casa.
O motivo que nos traz hoje a esta tribuna deveria ser

outro. Gostaríamos de discorrer sobre os resultados
eleitorais no Vale do Aço, onde o PT aumentou
significativamente o número de Prefeituras, além de ter
obtido expressiva vitória na principal cidade da região. Em
Ipatinga. o Deputado Federal Chico Ferramenta retorna à
Prefeitura com a adesão de 52% dos eleitores da cidade,
provando mais uma vez o sucesso das administrações petistas
em todo o Pais. Em Coronel Fabriciano, Chico Simões, do PT,
vence as eleições com 59% dos votos. Também vencemos em João
Monlevade, Itabira, Naque, entre outras cidades dos Vales do
Aço e Rio Doce, além de ter aumentado expressivamente a
nossa Bancada de Vereadores.
Srs. Deputados, um fato estarrecedor que deixou perplexas

as regiões do Vale do Aço e Rio Doce é o principal motivo
que nos faz subir hoje a esta tribuna para exigir que se
faça justiça.
Por infeliz coincidência, esse fato ocorreu quando

lembrávamos o massacre de 7/10/63, quando dezenas de
trabalhadores da USIMINAS foram assassinados por lutarem por
melhores salários e condições de vida. Após 33 anos desse
lamentável episódio que marcou a história de Ipatinga, a
população do Distrito de Cachoeira Escura, no Município de
Belo Oriente, vai às ruas para protestar e exigir justiça
pelo assassinato, de forma violenta e desumana, do
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Presidente do PSD, Prof. Ronaldo Santana Leite, de apenas 30
anos de idade.

As evidências demonstram que esse bárbaro crime teve
conotações políticas, já que o partido que o Prof. Ronaldo
Presidia decidiu, por maioria dos seus membros, engrossar a
coligação que lançava como candidato a Prefeito o advogado
Humberto Assis, do PT.
O Prof. Ronalcio, em vários comícios e manifestações

Públicas, vinha denunciando os desmandos das administrações
municipais anteriores, cumprindo o papel politiCo de um
chefe partidário de tornar o processo eleitoral o mais
transparente possivel
Tudo leva a crer que a sua coragem e a sua vontade de

mudar o rumo político de Belo Oriente tenham provocado o seu
trágico destino. Apesar das constantes ameaças que vinha
recebendo, o Prof. Ronalo não se deixou intimidar, pois não
podia conceber oue, em pleno final de século, Quando se
implanta o voto eletrônico para evitar frauces na eleição,
Pessoas buscariam na violência, na cruelcade desumana,
resolver os conflitos políticos, resgatando a triste
história do COronelisrno que tratava á bala as divergências
ideológicas.

As evidências dessa tragédia são claras. Um público de
mais de mil pessoas ouviu as palavras cio Prof. Ronaldo,
quando este denunciava as ameaças de morte que estava
sofrendo. Nos dias que antecederam ás eleições, essas
ameaças ficaram mais Contundentes, mas o compromisso com a
população de Belo Oriente foi maior do que o medo de ser
vitima de uma fatalidade.
Estamos hoje trazendo a esta tribuna o clamor de justiça

de milhares de famílias de Belo Oriente, das crianças e
adolescentes alunos do Prof. Ronaldo Santana, dos diversos
candidatos a Vereadores, do candidato a Prefeito Humberto de
ASSiS, filiado ao nosso Partido e de seu vice, Pietro
Chaves, do PMN, dos partidos políticos que se coligaram em
apoio a Humberto, e até mesmo de vários adversários
políticos, que se estarreceram com a brutalidade do crime e,
por fim, de toda a população de Belo Oriente, que,
independentemente de partidos e de conotação ideológica,
condenaram o crime e foram ás ruas expressar a sua
solidariedade à familia do Prof. Ronaldo Santana.

Ressaltamos o empenho do Delegado Regional de Policia, Dr.
Ignãcio Luis Gomes de Barros, que esteve pessoalmente em
Cachoeira Escura.
Estamos também, neste momento, enviando ao Presidente da

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e ao
Secretário da Segurança Pública do Estado cie Minas Gerais um
dossiê de matérias veiculadas pela imprensa regional sobre
esse crime bárbaro e pedindo aos Deputados que se juntem a
nós na tentativa de ver esclarecida com urgência esta
violência que se abateu sobre todo o Estado de Minas Gerais.
num momento cívico de democracia e de liberdade em todo o
Pais.
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Também estamos solicitando que esta Casa se pronuncie
diante deste crime, exigindo a apuração e a condenação dos
culpados, já que nós, enquanto parlamentares e enquanto
cidadãos, não podemos permitir que o processo eleitoral seja
manchado com o sangue dos inocentes e nem que as
divergências ideológicas sejam tratadas com a violência.
Para nós, e isto sempre frisamos, a impunidade que grassa

neste Pais é a principal arma dos assassinos e dos covardes.
Enquanto os criminosos continuarem impunes, sempre haverá
mais violências, mais crimes hediondos e, portanto, maior
será a indignação da sociedade e a descrença em nossas
instituições.
Não podemos permitir que este crime, o crime de Cachoeira

Escura, que tirou a vida de um Presidente de partido, o
professor dedicado e cidadão livre, que teve a coragem de
exercer os seus direitos numa cidade que abriga uma das
maiores empresas do Pais, a CENIBRA, caia no esquecimento,
como muitos outros.
Gostaríamos também de denunciar, neste momento, as ameaças

de morte de que vem sendo vítima o Prefeito eleito da recém-
criada Naque, no Vale do Aço, Salvador Gomes Dutra. Em carta
apócrifa, que também consta no dossiê que passaremos à
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, as ameaças de
morte recaem sobre o Prefeito eleito e seu neto, afirmando
que eles serão mortos se Salvador assumir o cargo para o
qual foi eleito.
O caso da cidade do Naque já foi comunicado ao Delegado

Regional de Polícia, Dr. Ignácio Luis Gomes, e da mesma
forma, exigimos rigor nas investigações para evitar que essa
cidade, recém-emancipada, inicie sua história política
manchada com o sangue da violência.
Outra agressão de que fomos vitima ocorreu em Muriaé, na

Zona da Mata. Por ter sido contrária a um projeto de lei que
permitia a livre contratação de assessores pelos Vereadores
dessa cidade, a Vereadora do PT. Zélia Couri, reeleita neste
pleito, ao denunciar a corrupção, foi agredida a socos e
pontapés em plena reunião da Câmara Municipal por Outros
Vereadores.
A cena de violência foi filmada por um cinegrafista que

também foi vítima da violência dos Vereadores, que lhe
tomaram a fita para evitar que ela caísse nas mãos da
Policia Civil.
Essas agressões têm o objetivo de tumultuar o processo

democrático das eleições e tentar impedir que a Oposição
consciente, cujo único compromisso é com a maioria da
popu l ação , dê transparência às ações das administrações
públicas.
Neste momento, concedo aparte ao nobre Deputado Marco

Régis.
O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, ouvimos com muita atenção as palavras do Deputado
Ivo José, do PT, e queremos estar solidários, não só com
suas palavras, mas, principalmente, com a família do Prof.
Ronaldo, barbaramente assassinado no Município de Belo
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Oriente. Tomamos conhecimento desse assassinato pela
imprensa, antes que tomássemos conhecimento dos fatos pelas
palavras do Deputado Ivo José. Mas queríamos demonstrar a
nossa indignação pela maneira como esse assassinato foi
perpetrado. Só desejamos que a justiça seja feita e que as
autoridades da Segurança Pública, através das delegacias
regionais e das delegacias de policia da cidade, possam
apurar esse fato monstruoso; que os assassinos sejam
colocados atrás das grades e oxalá seja feita justiça de
alguma forma.
Ao mesmo tempo, queremos, também, denunciar que, em nossa

região, no Sul de Minas, na cidade de Juruaia, Situada numa
região pacata e civilizada, a casa de um médico foi atingida
por disparos de cartucheira, provavelmente por adversários
politicos. no último domingo, às 10 horas da noite, poucas
horas depois da apuração dos votos em Juruala, q ue pertence
á Comarca de Muzambinho. Parece que a responsabilidade pelos
disparos é do grupo político perdedor, que está incrustado
no poder há quase 30 anos e que se julgava o grupo
monopolizador da política daquela região. Lamentamos que
tudo isso esteja acontecendo rio Pais, quando pensávamos que
a democracia estivesse em fase de florescimento e assistimos
a retrocessos vergonhosos como esse. Muito obrigado.
O Deputado Ivo José - Muito obrigado, Deputado Marco Régis.
O exemplo do Sul de Minas vem reforçar a necessidade de
tomarmos providências enérgicas não só com relação aos
assassinos, mas também, Srs. Deputados, com relação aos
mandantes, pois, muitas vezes, por trás desses assassinos
existe um grande aparato, que são os mandantes.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
precisamos agir com firmeza diante desse grave
acontecimento. O De putado João Leite, Presidente da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais, está chegando ao
Plenário. E muito importante que ele 'também tome
conhecimento das denúncias que estamos fazendo. porque, alda
hoje, passaremos às suas mãos o dossiê completo dessas
atrocidades, desses crimes ocorridos em Belo Oriente.
Precisamos, portanto, nos posicionar com firmeza e
determinação e exigir a apuração dos fatos e a punição dos
culpados, para que cesse de uma vez por todas esta Onda de
violência, que tenta intimidar e coibir a ação daqueles que
lutam por democracia, participação popular e lisura no
processo eleitoral, permitindo que este momento histórico
para todo o pais seja um desfecho de um período de
discussões de idéias, propostas e projetos que visem,
exclusivamente, resolver os problemas crónicos de nosso pais
e melhorar a vida da nossa população.
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Esperamos dos Deputados e desta Casa o empenho, a
solidariedade e a cobrança para que se faça justiça. não
permitindo que o manto da Impunidade cubra novamente crimes
que envergonham a nossa história e mancham a democracia, que
construimos com a luta e a vida de milhares de brasileiros.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cléuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, a democracia é O pior regime do mundo, exceção de
todos os outros. Não nos lembramos a quem pertence essa
questionadora afirmativa, que na verdade é sábia e
contundente. Realmente, os caminhos do "governo do povo' são
penosos e duros. E multo mais fácil, aparentemente,
acreditar-se que na Monarquia Absoluta, com um Rei mandando
e todos os Súditos obedecendo, governa-se com mais
autoridade, mais agilidade ou eficiência, em razão do
unitarisrno do mando. Poder-se-ia até, por absurdo dos
absurdos, falar-se em ditadura, civil ou militar, como opção
válida substituidora da soberania popular que é exercida,
pela livre escolha dos governantes expressa pela opinião e
pela vontade da maioria dos governados, e verificada por
meio do voto.
Não. Não é verdade; nada Substitui a forma de governo que

tem por fundamento a lei, a liberdade de opinião e o direito
da livre escolha dos governantes. E a governação pública
fincada e lastreada pela soberania popular. Com  todos os
seus erros, pecados e vícios, viva o 'governo do povo".
O que se precisa, realmente, são de múltiplos ajustes para

que a transparência, a seriedade e a competência sejam
pilares de sustentação, sólidos como rocha. Eles vêm através
do processo civilizatório, dos avanços sociais,
tecnolõgicos, cierrtificos, sociológicos e políticos, corno o
refinamento gradual e efetivo, formadores da consciência
Cidadã; vêm, através dos comoortamentos e das Leis
garantidoras dos oireitos naturais básicos, inspiradores de
sempre da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Esses serão permanentes faróis a iluminar a travessia,

propiciando-nos o tão sonhado direito à felicidade. Esta.
sim, é a grande busca, o grande fundamento do homem; do
homem - homem e do homem - imagem de Deus. Felicidade,
sublimada pelo amor, razão maior da vida. A democracia deve
ser mais que um exercício; ela dever ser um compromisso, um
testemunho permanente, um dogma de fé.

A democracia é uma dádiva de Deus.
Resta aos homens de bem, aos de coragem, aos de vergonha,

sobretudo, defendê-la em todas as instâncias, pois a sua
maculação, o seu enfraquecimento e a sua morte só
privilegiam os maus. A vigilia é permanente e não termina em
cada pleito. Os inimigos do povo, aqueles que vivem para
enganar, para trair e para roubar. , são teimosos e
perseverantes, além de astutos e maus. E exorcizando esses
inimigos do povo, esses traidores do povo que a democracia
haverá de prevalecer e de ser defendida com ardor.
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2L1 PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa â 2a Parte da
reunião, com a lê Fase da Ordem do Dia, Compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa de Minas leva ao ar, esta semana,

o seu milésimo programa de TV Assembléia Informa".
Na esteira do fortalecimento das instituições democráticas,
essa e outras iniciativas de comunicação do Legislativo
mineiro ganharam mais significado e importância.
As muitas transformações por que passou o programa refletem
a própria evolução da Assembléia, numa trajetória de
aproximação crescente com a sociedade, de representação das
mais diversas correntes de pensamento, de expressão
democrática das diferenças, de busca do consenso possível,
de construção de soluções coletivas.
A presença diária do "Assembléia Informa" nas redes de
televisão teve e tem papel destacado na evolução da imagem
que os mineiros têm do Legislativo estadual. A recente
pesquisa encomendada à Vox Populi mostra que quanto maior o
grau de informação do cidadão a respeito da nossa atividade
parlamentar, melhor é o seu Conceito da Assembléia
Legislativa e dos Deputados, de forma geral. A imagem de
nossa instituição é melhor entre aqueles que acompanham o
"Assembléia Informa" e tende a ser melhor ainda entre os que
interagem mais diretamente com a Casa, por meio das
audiências, dos fóruns, dos seminários legislativos e dos
debates aqui promovidos.
Os dados da pesquisa indicam que estamos no caminho certo,
em matéria de política de comunicação de massa. Nossos
programas na TV, assim como os noticiários veiculados pelas
rádios, têm a aprovação popular porque mostram o que está
acontecendo na Assembléia, com isenção e objetividade.
O registro do trabalho parlamentar, as discussões nas
diferentes etapas do processo legislativo, as diferentes
opiniões sobre as proposições que tramitam na Casa: todas as
matérias veiculadas ajudam a esclarecer o papel do
Legislativo, ajudam a formar opinião. Jamais se prestam ao
jogo político e ao favorecimento de grupos. Dai a
credibilidade do programa.

Colocar esse programa no ar exige esforço de toda a Casa:
dos setores que geram a informação até a produção final,
notadamente dos próprios Deputados, que, perante o povo
mineiro, assumem as atribuições que lhes são impostas por
força constitucional e, sem temor ou demagogia, submetem-se
ao julgamento da opinião pública.
O êxito do 'Assembléia Informa" deve, assim, ser

compartilhado entre todos os Deputados e servidores.
ressaltando-se o esforço e a dedicação da equipe da
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Secretaria de Comunicação Institucional, responsável direta
pelo programa.
Ao Assembléia Informa juntaram-se outros projetos de

comunicação.
O recém-criado "Assembléia em Debate", programa semanal na
TV Minas, é mais uma das ações desenvolvidas para aprofundar
o elo de representação entre o Legislativo e a sociedade. E,
ainda este mês, estaremos ocupando um espaço diário na TV
Minas, criando mais uma oportunidade de mostrar o que
fazemos.
Por meio da TV do Legislativo, o canal 40 da TV a cabo,

estamos apresentando um retrato mais amplo do Legislativo,
com a cobertura completa de todas as nossas atividades. Além
da transmissão dos trabalhos nas comissões e em Plenário,
estamos divulgando outras ações importantes da Assembléia,
como o Curso de Formação Política, que tem trazido a esta
Casa alguns dos mais renomados cientistas políticos de nosso
tempo.
Não é demais destacar que, ao lado dessa programação, o
Legislativo mineiro também vem investindo na criação de
canais próprios de diálogo com o cidadão e com as entidades
organizadas da sociedade civil. Destacam-se, aqui, o
Assembléia "on Line", o Centro de Atendimento ao Cidadão e,
desde dezembro do ano passado, nossa presença na Internet.
A velocidade das mudanças tecnológicas, combinada com a
alteração de paradigmas da civilização, vem trazendo
desafios novos para as instituições que, como o Poder
Legislativo, têm o dever de representar as aspirações da
sociedade. A sintonia com o cidadão precisa ser afinada
diariamente, num trabalho que envolve seriedade,
profissionalismo e competência.
Insumo cada vez mais estratégico nas relações econômicas e

sociais, a informação está e estará, nas próximas décadas,
na ordem do dia. E a Assembléia de Minas pode se orgulhar de
estar muito à frente de outras Casas Legislativas do País,
em se tratando da agilidade com que colocamos, à disposição
da imprensa e de qualquer interessado, informações precisas
sobre o processo legislativo e as atividades desenvolvidas
pelos parlamentares mineiros.
Este o registro que julguei importante fazer, no momento em
que a Assembléia veicula o seu milésimo programa na TV. A
toda a equipe de Comunicação Social envolvida nessas
produções, meus cumprimentos. Muito obrigado a todos.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Newton Gabriel Diniz,
em Curvelo; Mauri Torres - falecimento do Sr. Osmar Vieira
Braga, em Belo Horizonte: Simão Pedro Toledo - falecimento
da Sra. Vicentina Adalgisa Caproni, em Pouso Alegre: Paulo
Piau - falecimento do Sr. Antônio Carlos Guillaumon. em
Uberaba (Ciente. Oficie-se.); Miguel Martini - sua ausência
do território nacional, no período de 10 a 13 de outubro
(Ciente. Publique-se.).



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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sebastião Helvécio, em que solicita alteração na Pauta, de
modo a que o Projeto de Lei ng 897/96 seja apreciado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 897/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Municipio de Juiz de Fora imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão oe
Fiscalização Financeira opina pela Sua aprovação com a
Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei flQ
897/96 com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, fizemos a
votação desse importante projeto, mas, depois, vários
Deputados se retiraram. Pedimos, então, o encerramento da
reunião, por falta de "quorum" qualificado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que
não há" quorum" suficiente para o prosseguimento dos nossos
trabalhos, e encerra a reunião, convocando os Deputados para
• ordinária delioerativa de amanhã, dia 10. às 14 horas, com
• seguinte ordem do dia: (- A ordem ao dia anunciada é a
publicada na edição anterior,). Levanta-se a reunião.

ATA DA 40 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTI ÇA , DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze floras e Quarenta e cinco minutos do dia dezoito
ae setembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Leonidio
Bouças, Arnaldo Penna e Péricles Ferreira (este em
substituição ao Deputado Simão Pedro Toledo, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Arnaldo Penna, Elbe Brandão, Marcos Helênio,
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e Leonidio
Bouças (em substituição ao Deputado Jairo Ataide, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Administração Pública: Geraldo Rezende. Marcos Helênio,
Alencar da Silveira Júnior, Péricles Ferreira e Elbe Brandão
(substituindo os dois últimos aos Deputados Miguel Martini e
Romeu Queiroz, res p

ectivamente, por indicação ca Liderança
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do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado 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 os pareceres para o lQ turno
sobre o Projeto de Lei nQ 935/96, do Governador do Estado,
que transforma unidade administrativa da estrutura orgânica
da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança
e do Adolescente e dá outras providências. Esclarece, ainda,
que, nos termos do art. 135, lg, do Regimento Interno, os
relatores foram anteriormente designados. O Deputado Arnaldo
Penna, relator pela Comissão de Constituição e Justiça,
procede à leitura de seu parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidadeda
matéria. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Na ausência do relator anteriormente designado pela
Comissão de Administração Pública, o Presidente redistribui
o projeto ao Deputado Geraldo Rezende, a quem passa a
palavra. Este emite parecer concluindo pela aprovação da
proposição com as Emendas ngs 1 e 2. Na fase ce discussão, o
Deputado Marcos Helênio solicita vista do processo, o que é
deferido pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado.
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, solicita
seja lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Elbe Brandão -
Simão Pedro Toledo - João Leite - Arnaldo Penna - Geraldo
Rezende - Aílton Vilela - Miguel Martini.
ATA DA 11? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As cuinze horas do dia dezoito cc setembro de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se na Saia das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e
Elbe Brandão, membros ca Comissão de Constituição e Justiça;
Geraldo Rezende, Arnaldo Penna e Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão de Educação.
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer; Geraldo Rezende, Marcos
Helênio, Péricles Ferreira e Elbe Brandão (substituindo os
dois últimos aos Deputados Miguel Martini e Romeu Queiroz,
respectivamente, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar os pareceres para o lg turno
do Projeto de Lei nQ 948/96. do Governador co Estado, que
cria o Fundo Estadual de Apoio à Indústria C i nematográfica -
FEAIC - e cá outras providências. Esclarece, ainda, que. nos
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termos do art. 135, i 1g, do Regimento Interno, os relatores
foram anteriormente designados. Logo após, o Presidente
determina a distribuição de avulsos dos pareceres das três
Comissões. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião conjunta destas Comissões, a realizar-se no
dia 24/9/96, terça-feira, às 14h45min, com a finalidade de
apreciar o Projeto de Lei ng 948/96. solicita seja lavrada a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Elbe Brandão
- Ailton Vilela - A'na'10 Penna - Simão Pedro Toledo -
Marcos Helénio - João Leite,
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
AS quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Marcos Helênio e
Ailton Vilela (substituindo os dois últimos aos Deputados
Gilmar Machado e José Bonifácio, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PT e do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
João Leite assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião. Após, solicita ao
Deputado Ailton Vilela q ue proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente lê as
correspondências enviadas pelos Inspetores Escolares da 11
Superintendência Regional de Ensino de Diamantina e pela
Sra. Iraneide Teixeira de Souza, da Escola Estadual Durval
Madalena, as quais foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 19/9/96. Em seguida, o Presidente
redistribui o Projeto de Lei ng 894/96 ao Deputado Aiiton
Vilela. Encerrada a la Parte dos trabalhos, 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 2g turno, os Projetos de Lei ngs 864 e 890/96 (relator:
Deputado João Leite); e, no l Q turno, o Projeto de Lei flQ
891/96 (relator: Deputado Anderson Adauto). Com a palavra, o
Deputado Ailton Vilela, relator do Projeto de Lei flQ 894/96.
solicita seja essa matéria convertida em diligência ao
autor. A Presidência defere o pedido. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Gilmar Machado, Presidente - Irani Barbosa - Ailton Vilela
- João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 146/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa da Deputada Maria
Olivia, tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Fernando Osório - ABFO -, com sede no
Município de Guaranésia.
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.
Em seguida, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para
deliberação conclusiva, ocasião em que foi convertido em
diligência a fim de que se complementasse a documentação
necessária ao prosseguimento da tramitação.
Cumprida a diligência, compete-nos, agora, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
De conformidade com seu estatuto, a ASFO é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é congregar os
membros ativos e regulares para promover serviços de
assistência social.
Para a consecução do objetivo estatutário, a entidade pode
criar serviços próprios ou conjugar esforços com as
autoridades públicas, bem como constituir ou gerir outras
entidades.
Configurado o seu caráter social, entendemos ser justo e

oportuno outorgar o titulo declaratõrio de utilidade pública
à Associação.
No entanto, a fim de aprimorar o texto do art. lg, julgamos
conveniente apresentar emenda ao projeto, o que será
formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 146/95 no lg turno, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

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

Beneficente Fernando Osório - ABFO -, com sede no Município
de Guaranésia.".
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 837/96

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

De iniciativa do Deputado Simão Pedro Toledo, o Projeto de
Lei ng 837/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Educacional Bom Jardim, com sede no Município de
Camanducai a.
Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora a matéria a esta Comissão para o l
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
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Li
Fundamentação

Entidade sem fins lucrativos, a Associação Educacional Bom
Jardim tem por finalidade precipua proporcionar instrução
básica à comunidade do bairro em que está situada, buscando
a valorização moral, social e intelectual de seus
assistidos.
Pelo êxito que a instituição vem alcançando no desempenho
de suas funções, justa e meritória se mostra a sua pretensão
de ser declarada de utilidade pública.

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

837/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 842/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado
Paulo Piau, objetiva declarar de utilidade pública o Orion
Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 6/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, conforme dis
p
õe o art. 195, c/c o art.

103, V, "a". do Regimento interno.
Cumprida a diligência solicitada pelo relator do processo,

passamos agora ao exame da matéria.
Fundamentação

Conforme a documentação apresentada, o Orion Esporte Clube
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas
que não recebem remuneração pelos cargos que exercem.
O clube encontra-se, portanto, em perfeita consonância com

os requisitos da Lei ng 12.240. de 5/7/96, que disciplina a
concessão do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade cio Projeto de Lei flQ
842/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 878/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto cie lei em exame, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, objetiva declarar de utilidade pública a União
Regional de Apoio ás Associações Comunitárias da Zona Norte
- URAAC Zona Norte -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado em 28/6/96. o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento ás determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103. V. 'a'.
Cumprida a diligência so H citaoa, passamos agora á análise

da matéria.
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Fundamentação
A entidade em questão funciona há mais de dois anos, tem
personalidade juridica, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercido de seus
cargos. Estão atendidos, pois, os requisitos contidos na Lei
riQ 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de
utilidade pública.
Apenas por motivos de técnica legislativa, apresentamos a
Emenda nQ 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
878/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
'Art. l Q - Fica declarada cie utilidade pública a União

Regional de Apoio ás Associações Comunitárias da Zona Norte
- URAAC Zona Norte -, com sede no Município de Juiz de
Fora.».
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 883/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise requer seja declarada de utilidade pública o Grupo
da Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 29/6/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos dos arts. 195 e 103, V.
a, do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada, passamos agora ao exame

da matéria.
Fundamentação

Conforme documentação apresentada, a entidade em análise é
pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria são idôneos e não
são remunerados pelos cargos que ocupam.
Encontra-se, pois, em consonância com o exigido pela Lei ng
12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
883/96. na forma original.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio. relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 903/96
Comissão oe Constituição e Justiça

Relatório



De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Hospital de
Espera Feliz, localizado no Municí

p
io de Espera Feliz.

Publicado em 8/8/96, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195. c/c o art.
103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, o Hospital de Espera
Feliz atende aos requisitos para a declaração de utilidade
pública, exigidos pela Lei ng 12240. de 5/7/96, não havendo
óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicicjade e pela legalidade do Projeto de Lei n
903/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio. relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 918/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em

análise requer seja declarada de utilidade pública a Creche
Arca de Noé, com sede no Município de Três Corações.
Publicado em 17/8/96, 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 entidade em questão funciona há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica, e sua diretoria é composta de
Pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
de seus cargos.
Atende, pois, a instituição aos requisitos estabelecidos
Pela Lei nQ 12.240. de 5/7/96. que disciplina a declaração
de utilidade pública.
Entretanto, faz-se necessário revogar a Lei ng 10.701. de

24/4/92, o que fazemos através de emenda.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do P rojeto de Lei ng
918/96 com a Emenda flQ 1, eoigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 3:
"Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 10.701, de 24 de abril de 1992.".
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helénio. relator -

Arnaldo Penria - Simão Pedro Toledo
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 925/96
Comissão óe Constituição e Justiça

Relatório

Li
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De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei flQ
925/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
das Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do
Jatobá. com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado no Diário do Legislativo de 23/8/96, 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 ng 12.240, de 5/7/96, que regula a matéria.
Constata-se que a entidade está em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é
composta por pessoas idóneas, que nada recebem pelos cargos
que ocupam.
Assim, não encontramos óbice á tramitação do projeto em

tela.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
925/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio. relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 930/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

ora analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública
a Creche Domit Ceci 110. com sede no Município de Guaxupé.
Publicado em 28/8/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V. 'a'.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, a Creche Domit Cecilio
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Encontra-se, portanto, em perfeita consonância com os
requisitos contidos na Lei ng 12.240, de 5/7/96. que
disciplina a concessão do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
930/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 932/96
Comissão de Constituição e JLstiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcei los, o Projeto de
Lei ng 932/96 visa a declarar de utilidade pública a
Fundação Abraham Kasinski, com sede no Município de Lavras.
Após sua publicação em 30/8/96, 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 Fundação objeto da proposição em tela é dotada de
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos Que exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 12.240, de 5/7/96. Que disciplina a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
932/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helénio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 937/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei ng

937/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pequenos Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem
Grande, com sede no Município de Presidente Olegârio.
Publicado em 5/9/96, o projeto vem a esta Comissão para

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

Fundamentação
A documentação acostada ao projeto comprova estar a
referida Associação de acordo com os requisitos da Lei n
12.240, de 5/7/96, que disciplina a matéria: é entidade
filantrópica, funciona há mais de dois anos, e os membros de
sua diretoria são pessoas idôneas, Que nada recebem por seu
trabalho.

 Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
937/96 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de Outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helêriio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lÍQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 942/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto

de lei em epigrafe tem como objetivo declarar de utilidade
pública a Instituição Beneficente Cáritas de Alfenas, com
sede no Mnicipio de Alfenas.
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Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos cio art. 195, c/c o art. 103, V.
a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a referida
entidade tem personalidade jurídica, não possui fins
lucrativos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas.
que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercido
de seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao
processo, por exigência da Lei flQ 12.240, de 5/7/96.
Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
942/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 943/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto
de lei em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Musical Professor Eurico Heyden, com sede no
Município de Alfenas.
Publicado em 6/9/96, 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
Conforme documentação apresentada, a Associação mencionada
é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria são idôneos, não
remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam.
Encontra-se, portanto, em perfeita consonância com os
requisitos constantes na Lei np 12.240. de 5/7/96, que
disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto cie Lei ng
943/96 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio. relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 951/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna. o Projeto de Lei np
951/96 dispõe sobre a proibição de uso de bancos de fibra ou
material similar nos ônibus que realizam transporte coletivo
intermunicipal de passageiros e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo de 12/9/96. a matéria
foi distribuida às comissões competentes para receber
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parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos, nesta fase, examinar os aspectos jurídicos,
constitucionais e legais da proposição.

Fundamentação
A Constituição Federal, em seu art. 175, dispõe que incumbe

ao poder público competente regulamentar, por meio de lei, a
Prestação de serviços públicos, notadamente quanto á
obrigação de manutenção de serviço adequado.
Por sua vez, a Carta mineira, no art. 10, IX. 'd". confirma
a competência do Estado para explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário
estadual de passageiros. Noutras palavras, o transporte oue
transponha limites de municípios, dentro do território do
Estado, seja utilizando estrada federal, estadual ou
municipal.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meireiles (Direito
Administrativo Brasileiro", 20a ed. , Malheiros Editores,
1995. pág. 340), as concessões sujeitam-se a duas categorias
de normas: as de natureza regulamentar, que disciplinam o
modo e a forma de prestação do serviço, passíveis de
alteração unilateralmente pela administração, porquanto não
se admite haja lei ou regra social imutável; e as de
natureza contratual, denominadas cláusulas econômicas e
financeiras, fixadoras das condições de remuneração do
concessionário, só podendo ser modificadas por acordo entre
as partes. A propósito, essa é a orientação pacifica de
nossos tribunais e do Supremo Tribunal Federal.
A matéria que constitui o objeto do projeto de lei em exame
enquadra-se, claramente, na primeira das modalidades acima
descritas. Nesses casos, cabe ao poder público estabelecer.
unilateralmente, regras que possibilitem a adequada
prestação do serviço delegado.
Embora reconheçamos oue o tema veiculado pelo projeto
melhor se ajustaria a atos administrativos - decretos ou
portarias, por exemplo -, dadas as suas características, não
vislumbramos impedimento de que este não possa ser objeto de
normatização Dor meio de lei.
Em principio, a utilização de bancos de fibra ou de

material similar no transporte intermunicipal de passageiros
é defeso. O Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo
Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais, Decreto
nQ 32.656. de 15/3/91, dispõe no art. 26 que "Em Hnha semi-
urbana poderá ser autorizada a utilização oe veiculo tipo
urbano, com 2 (duas) portas e poltronas não reclináveis.
Poltrona e banco não se confundem. Poltrona, de acordo com

Aurélio Buarque de Holanda - 'Novo Dicionário da Língua
Portuguesa" -. significa "grande cadeira de braços,
ordinariamente estofada'. NO entanto, essa não é a
interpretação do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-
MC -, responsável pelo setor. Normalmente, Os ônibus de
linhas de transporte que cobrem as regiões metropolitanas
usam bancos de fibra. o oue contraria o regulamento, em
nosso modo de ver.

E
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Notamos que o projeto precisa de reparos. A Lei ng 11.403.
de 22/1/94, que reorganiza o DER-MG e dá outras
providências, classifica as linhas de transporte em
rodoviário intermunicipal e metropolitano. E necessário
adequar o texto da proposição em análise para se evitar
interpretação restritiva, que alcance apenas o transporte
rodoviário intermunicipal, com exclusão do metropolitano.
Outro aspecto a ser observado é que a pena de cassação
importa extinção da concessão ou da permissão. Ora, a
retomada do serviço pelo Estado poderá implicar despesas
consideráveis para o erário e grande transtorno para o
usuário, sobretudo em locais servidos por linha exclusiva.
Como se sabe, é demorado o processo por que passam as
concessões de serviço público em geral, desde o edital de
licitação à homologação.
Assim, estamos propondo substituição da pena de cassação
pela de multa pecuniária diária, que nos parece a mais
apropriada e poderá surtir melhor efeito.
Por fim, observamos a inexistência de óbice á iniciativa

parlamentar do processo legislativo nessa matéria.
Conclusão

Concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 951/96 com as Emendas
nQs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
'Art. lg - Fica vedado o uso de bancos de fibra ou outro

material similar nos ônibus que realizam o transporte
coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano cie
passageiros.".

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3g - Aos infratores desta lei será aplicada pena de

multa diária, de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentas) UFIRs.
por veículo em trânsito irregular e enquanto a
Irregularidade não for sanada, cabendo o ônus da prova ao
infrator.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Arnaldo Penna - Marcos Helênio.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 952/96

Comissão de Constituição o Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, pretende tornar obrigatório o envio às Prefeituras de
informações acerca da causa dos óbitos registrados nos
cartórios de registros civis das pessoas naturais.
Publicada em 12/9/96, foi a matéria distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epigrafe pretende instituir mecanismos

administrativos para que os cartórios ae registros civis das
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Pessoas naturais repassem às Prefeituras Municipais
informações acerca dos Óbitos neles registrados.
Com a adoção do procedimento proposto, a municipalidade
terá condições de classificar as causas de óbitos,
detectando as reincidências por motivos relacionados à
insegurança no trabalho e no trânsito ou a deficiências da
saúde pública. A partir dai, pocerá adotar provdências para
resolver as questões passiveis de serem superadas pela
intervenção do poder público.
Deve-se ressaltar, preliminarmente, que a atividade
notarial e de registro é exercida, em caráter privaco. por
delegação do poder público, conforme preconiza o art. 236 da
Constituição Federal.
Tratando-se de um serviço público prestado no âmbito de
cada unidade federada, a delegação cabe, portanto, ao Estado
membro, a quem compete supletivamente dispor sobre os
serviços que, em seu nome, são realizados por terceiros.
Para endossar essa tese, convém lembrar os parágrafos
constantes do mencionado artigo, que remetem à lei o
disciplinamento das atividades desenvolvidas pelos notários
e das responsabilidades destes, como também dos oficiais de
registro.
A Lei ng 8.935, por sua vez, contém as normas gerais que
regulam a atividade notarial.
Cabe aos Estados, nos termos do art. 24, ' 2g, da Carta da
República, dispor sobre as questões especificas de cada
unidade federada, exatamente como ocorre no caso em tela.
Esta, aliás, é a lição do renomado constitucionalista José

Afonso da Silva, que ensina:
nos termos do 2g do art. 24, a competência da União

para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade até
pressupõe) a competência suplementar dos Estados, e isso
abrange não apenas as normas gerais referidas no lg deste
mesmo artigo no tocante â matéria neste relacionada, mas
também as normas gerais indicadas em Outros dispositivos
constitucionais, porque justamente a caracteristica da
legislação principiolõgica, na repartição das competências
federativas, consiste em sua correlação com a competência
suplementar (complementar e suoletiva) dos Estados (Curso
de Direito Constitucional Positivo, 6 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1990, p. 434).
Por outro lado, a matéria não se insere no ro das
competências privativas, disciplinadas pelo art. 66 da
Constituição mineira, cabendo a esta Casa dispor sobre o
tema, nos termos do art. 61 do texto constitucional
anteriormente referido.
Observa-se, dessa forma, não haver nenhum impeditivo de

ordem constitucional ou legal para a tramitação da proposta.
sendo oportuna, contuoo, a apresentação do Substitutivo ng
1, que objetiva adequar o texto á técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
952/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO NQ 1
Obriga os cartórios de registros civis das pessoas naturais
a enviar às Prefeituras informações acerca da causa dos
óbitos neles registrados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os cartórios de registro civil das pessoas
naturais obrigados a informar, mensalmente, às Prefeituras
dos municípios onde estejam localizados, a causa dos óbitos
averbados na serventia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator

- Marcos Helênio - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI

No 953/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas. o Projeto de Lei n

953/96 pretende declarar de utilidade pública a Fraternidade
Espirita Judith Amélia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão, a fim de ser
examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art.
103. V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O processo encontra-se corretamente instruído, pois está de
conformidade com as prescrições da Lei nQ 12.240. de 5/7/96,
que estabelece requisitos para a declaração de utilidade
pública.
De acordo com a documentação apensa ao processo,

verificamos que a entidade não tem fins lucrativos, é dotada
de personalidade jurídica e encontra-se em regular
funcionamento há mais de dois anos. Além disso, seus
Diretores são pessoas idóneas e não recebem remuneração pelo
exercício dos respectivos cargos.
Nada impede, portanto, a tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
953/96 no iQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 954/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei

em epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Prefeito
Dercy Alves Ribeiro á rodovia que interliga o Município de
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Pará de Minas à BR-262, passando por Florestal, Gameleira e
Tavares.
Nos termos do art. 193, c/c o art. 103. V, "a', do
Regimento Interno, a pós publicada, veio a proposição a esta
Comissão a fim de ser examinada quanto aos aspectos
jurídico, Constitucional e legal.

Fundamentação
A iniciativa parlamentar de propor denominação oficial a
rodovia estadual atende aos pr eceitos do art. 61. XIV. da
Constituição do Estado, que estabelece como atribuição deste
parlamento legislar, com a sanção do Governador, sobre bens
de domínio público, e da Lei flQ 5.378. de 3/12/79, que
estabelece normas para a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público. De acordo com essa lei, não
deve haver no mesmo município bens públicos com denominação
idêntica, devendo a escolha desta recair em nome de pessoas
falecidas e de notórias qualidades.
Em atendimento à solicitação do próprio autor da
proposição, a Diretoria-Geral do DER-MG prestou informação
declarando que o trecho rodoviário em questão não recebeu,
ainda, denominação oficial.
Ademais, a justificação do projeto traça as principais
atividades da vida do homenageado, destacando o seu espirito
empreendedor em favor dos anseios da municipalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
954/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 956/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade
Nova Jerusalém. com Sede no Municiqio de Uberaba.
Publicado em 13/9/96, 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 Comunidade Nova Jerusalém possui personaldade juridica,
funciona há mais oe dois anos, e sua diretoria é constituida
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que
exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 12.240, de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública.

ki

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela

const itucionalidade e pela legal idadi
956/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de Outubro de

juridicidade, pela
do Projeto de Lei flQ

1996.



92

Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 958/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de
Lei nQ 958/96 visa declarar de utilidade pública a Creche
Vovô Catarina de Freitas, com sede no Município de Belo
Horizonte
Publicado em 14/9/96. vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c o art. 103, V, a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei flQ 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilicade publica. A Creche Vovô Catarina de Freitas atende
ás condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a
documentação apresentada, razão pela qual não encontramos
óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
958/96 na forma original.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 960/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública o Instituto
Aletheia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 19/9/96, 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
Conforme documentação apresentada, o referido Instituto é

pessoa jurídica sem fins lucrativos e os membros de sua
diretoria nada recebem pelo exercício de suas funções.
Assim, a instituição atende plenamente aos reauisitos da
Lei nQ 12.240. de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública.

Conclusão

 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
960/96.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 961/96
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utiliaade pública a Loja
Maçônica Ideal e Trabalho ng 130, com sede no Municipio de
Ituiutaba.

Publicado em 19/9/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento ás determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V, 'a".

Fundamentação
A referida Loja é uma entidade constituida com a finalidade
de servir à coletividade. Está em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelo exercido Ce seus cargos.
Atende, portanto, aos requisitos da Lei ng 12.240. de

5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.
Assim, não encontramos óbices à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
961/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 962/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Atlética São Paulo, com sede no Munidipio de Muriaé.
Publicado em 19/9/96, 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 em exame tem como fulcro a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
Pela documentação acostada ao processo, verifica-se q ue _a

Associação atende plenamente ás exigências legais, não
havendo óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluirnos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
962/96.
Sala das Comissões. 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, reator -

Simão Pedro Toleco - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 965/96
Reunião Conjunta das Comissões ce Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O projeto de lei em epigrafe, encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem ng 142/96, de autoria do
Governador do Estado, tem por escopo criar unidade
administrativa na estrutura orgânica da Secretaria de Estado
da Educação e dar outras providências.
Publicada no Diário do Legislativo" de 26/9/96, a matéria,
que tramita em regime de urgência, foi distribuida às
comissões competentes para receber parecer em reunião
conjunta de comissões, nos termos do art. 222, c/c os arts.
195 e 103. do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva criar, na estrutura orgânica
da Secretaria de Estado da Educação, o Centro de Recursos
Humanos João Pinheiro, subordinado ao Gabinete do
Secretário, com a finalidade de gerir as atividades de
desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos na produção,
na aplicação e na divulgação do saber, no cumprimento ca
missão educacional do Estado.
Segundo esclarece o Chefe do Executivo, "a proposta resulta
do termo de convênio firmado com a Fundação de Assistência
ao Estudante, vinculada ao Ministério da Educação e do
Desporto, que transfere para a Pasta da Educação mineira a
administração das dependências do Instituto de Recursos
Humanos João Pinheiro."
Ressalte-se que cópia do referido termo de convênio, cujo
número é 410/95, está anexa à proposição em apreço.
O projeto de lei propõe ainda a extinção do Centro de
Formação de Professores - CEFOP -, criado pelo art. 12 da
Lei ng 11.520, de 14/7/94, na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de
planejar, programar, acompanhar e avaliar cursos destinados
à preparação de docentes para o ensino fundamental e médio
da rede pública estadual. Em virtude disso, serão
transferidos para o Centro de Recursos Humanos João Pinheiro
um cargo de Diretor II e um cargo de Assessor II, ambos de
provimento em comissão, criados pelo art. 16 cia Lei rtg
11.520, de 1994, conforme se infere do parágrafo único do
art. 3g do projeto. O "caput" do citado artigo propõe ainda
a criação de dois cargos de Assessor II, de provimento em
comissão, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Educação.
Finalmente, a proposição prevê a utilização, por terceiros,
das dependências do Centro de Recursos Humanos, mediante o
pagamento de taxas, cuja arrecadação reverterá para o
atendimento de suas finalidades.
Cabe à Assembléia Legislativa, segundo se infere do art.
61. incisos VIII e XI, da Constituição Estadual, dispor
sobre a matéria em apreço, competindo ao Chefe do Executivo
a Iniciativa no processo legislativo, posto que a referida
Carta atribuiu privativamente ao Governador do Estado a
apresentação de proposições com vistas à estruturação de
secretaria de Estado e criação de cargos públicos, "ex vi'
Co art. 66. III, alineas 'D' e "e".
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O projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbices de
natureza j uridico-constitucional à sua tramitação nesta
Casa.

Registre-se, apenas, Que a Lei ng 11.520 é do ano de 1994.
e não do ano de 1995, conforme consta no projeto, erro que
oportunamente será corrigido por esta Casa Legislativa.

Conclusão
Concluimos. POIS, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade co Projeto de Lei ng
965/96.

Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator -

Arnaldo Penna - Elbe B r andão - Geraldo Rezende.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

apreço, enviado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 418/96,
cria unidade administrativa na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências.
Publicada em 26/9/96, a proposição foi distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação de Assistência ao Estudante - FAE -, vinculada
ao Ministério da Educação e do Desporto, e o Estado de Minas
Gerais, por sua Secretaria de Estado da Educação, firmaram o
Convênio nQ 410/95, com vistas a somar esforços na promoção
do treinamento de pessoal da área da Educação.
Ficou acertado no referido instrumento de convênio que a
administração das dependências do Instituto de Recursos
Humanos João Pinheiro - IRHJP -. órgão federal, passará a
ser de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação.
ficando sob a sua guarda O considerável património do
referido Instituto, composto por vários bens móveis e
imóveis.
A proposição em tela vem, pois, oferecer as condições para

Que a pasta da Educação mineira possa assumir com eficiência
essa nova r es ponsabiidaae. Para tanto, cria na estrutura
orgânica da dita Secretaria uma nova unidade adninistrativa.
denominada Centro de Recursos Humanos João Pinheiro, cuja
finalidade principal é a de gerir as atividades de
desenvolvimento dos recursos humanos da área educacional,
a proveitando as dependências do referido instituto federal.
Essa nova unidade vem substituir o Centro de Formação de
Professores - CEFOP -. de Que trata a Lei ng 11.520, de
14/7/94, o qual também se destina à preparação de docentes.
O projeto em tela, cuidando para que não haja duplicidade de
funções entre órgãos da administração pública, propõe a sua

S I extinção. Propõe, ainda, para compor a estrutura de pessoal
do novo Centro, a criação de dois cargos de Assessor II. de
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provimento em comissão, e providencia o relotamento de
outros dois cargos comissionados, um de Diretor II e outro
de Assessor II, ambos pertencentes ao antigo Centro de
Formação de Professores. Essas medidas revelam um quadro de
servidores bastante enxuto, o oue condiz com o espirito de
racionalidade e econornicidade que deve pautar a
administração moderna.
A proposição prevê, também, a possibilidade de o Centro de
Recursos Humanos João Pinheiro ceder o uso das suas
instalações a terceiros mediante a Cobrança de taxa, prática
esta que poderá se constituir em urna boa fonte de receitas
para a nova unidade.
Ademais, cumpre trazer à colação alguns dados técnicos
constantes na justificação que acompanha o projeto em
análise, do Poder Executivo, informando que o aproveitamento
das dependências do Instituto de Recursos Humanos João
Pinheiro pela Secretaria de Estado da Educação eliminará
custos significativos, podendo alcançar urna economia anual
da ordem de R$5.062.932,00.
Isso posto, a proposição em exame mostra-se Ce grande
interesse para o cesenvolvimento do ensino público estadual,
razão pela Qual é da maior conveniência e oportunidade a sua
aprovação pelo Poder Legislativo.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

965/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Ajaimar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Arnaldo Penna - Marcos Helênio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe cria unidade administrativa na estrutura orgânica
da Secretaria de Estado da Educação e dá outras
providências.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, e da Comissão de Administração Pública, que
opinou por sua aprovação, vem o projeto, agora, a esta
Comissão para receber parecer, obedecendo aos termos
regimentais

Fundamentação
O projeto em pauta cria o Centro de Recursos Humanos João
Pinheiro, incorporado á estrutura orgânica da Secretaria de
Estado da Educação, que objetiva administrar as atividades
de desenvolvimento de recursos humanos voltados para a área
educacional no Estado, além de contribuir para a produção,
aplicação e divulgação do saber.
Conforme se depreende da documentação anexada, tal medida
implicará redução de despesa para a Secretaria de Estado da
Educação, porquanto essa pasta tem investido somas
consideráveis na capacitação de recursos humanos. Doravante,
ocorrerá o aproveitamento total das dependências do
Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro nor essa
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Secretaria, eliminando custos significativos relativos ao
pagamento de diárias de viagens aos participantes de cursos
e encontros, ao aluguel de salas e de equipamentos. Um total
de RS5.062.932,00 será economizado, computando-se a
diferença entre a eliminação das despesas acima citadas e o
gasto com a manutenção DO Instituto.
A proposição sob comento obedece aos ditames das normas
constitucionais e infraconstitucionais, as quais determinam
que, sempre que for constatada insuficiência orçamentária
para atender a urna despesa, o Executivo tem autorização para
abrir crédito especial, desde que sejam observadas as
limitações impostas por essas normas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 965/96. no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Âilton Vilela - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 848/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o Projeto de Lei
ng 848/96 visa declarar de utilidade pública a Academia
Pousoalegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a
esta Comissão deliberar conclusivamente
2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do

deste parecer.

Emenda ng 1, cabe a
sobre a matéria no

vencido, que é parte

E
o

o

Fundamentação
Voltada aos estudos sociais, históricos e cientificos. a
referida Academia desenvolve prestimoso trabalho de difusão
das artes, da língua e da literatura nacionais.
Pela importância de que se reveste o seu trabalho para o

aprimoramento cultural da população, ratificamos o parecer
desta Comissão no lg turno, concluindo ser a entidade
merecedora do titulo declaratório oe utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação cio Projeto de Lei
ng 848/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 9 de otuDro ce 1996.
João Leite, relator

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 848/96

Declara de utilidade púolica a Academia Pousoaleg rense de
Letras - APL -, com sede no Mu n icípio de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Academia
Pousoalegrense de Letras APL , com sece no Município de
Pouso Alegre.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 891/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Cultural Tripui, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto.
consideramos justa e oportuna a outorga do titulo
declaratório de utilidade pública à referida entidade, que
não tem fins lucrativos e cujos objetivos estatutários
compreendem a produção, a promoção e a divulgação de
atividades culturais, artisticas, educacionais e
cientificas. De acordo com seu estatuto, para a consecução
e tais objetivos, ela participará de consórcios e

cooperativas com empresas especializadas, podendo, ainda,
instalar estações de rádio e televisão para a divulgação de
eventos e trabalhos.

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

nQ 891/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 10 DE OUTUBRO DE 1996

- Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum"

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves -
Maria Olivia - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Helvécio.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - 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 11, às 9 horas.

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Hely Tarqüinio, Antônio
Roberto e Marcelo Gonçalves, membros da referida 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, ê subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa ser a finalidade da reunião
apreciar a pauta e, a seguir, procede à leitura do Oficio ng
GP 381/96. do Prof. Eunàdio Ramos de Oliveira. Assessor da
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba. em
São Paulo, e de oficio do Deputado Romeu da Fonte,
Presidente da Comissão de Agricultura da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco, publicados no "Diário
do Legislativo de 15/8/96. Encerrada a la parte da reunião,
o Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Hely
Tarqüínio e apresenta requerimento em que solicita sejam
promovidos estudos, por esta Comissão, sobre a situação dos
sem-tetos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a
finalidade de se apresentarem soluções para a questão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Em seguida,
o Presidente designa o Deputado Marcelo Gonçalves para
relatar a matéria. Reassumindo a Presidência, o Deputado
João Leite procede à leitura de requerimento do Deputado
Almir Cardoso, em que solicita seja convidado para
comparecer á reunião da Comissão o Sr. Sidney Cangussu, a



fim de prestar esclarecimentos sobre o desfecho final do
assalto à Agência do Banco do Brasil em Betim envolvendo a
sua pessoa, bem como pronunciar-se sobre abusos e torturas
que teria sofrido por parte da Polícia Civil deste Estado.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em seguida,
a Presidência faz a leitura de requerimento do Deputado João
Batista de Oliveira em que solicita que a Comissão faça uma
visita ao acampamento dos sem-casas no local denominado
Pedreira II, no bairro Mariano de Abreu, nesta Capital.
Submetido a votação, 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. 9 de outubro de 1996.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Sebastião Costa -

Antônio Roberto.
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA 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 do dia oito de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Miguel Martini (substituindo este ao
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB)
e Marcos Helênio (substituindo o Deputado Gilmar Machado,
por indicação da Liderança do PT). Havendo número
regimental, o Deputado Jorge Hannas, Presidente 'ad hoc',
declara aberta a reunião e suspende-a por tempo
indeterminado para dar prosseguimento aos trabalhos de outra
reunião que se está realizando no mesmo local. Reabertos os
trabalhos, com o "quorum" regimental, o Presidente "ad hoc"
decide convocar os membros da Comissão para a reunião a se
realizar no dia 9 do corrente, ás 15 horas, com a finalidade
de se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente, de se
designar o relator e de se programarem os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, Presidente - Miguel Martini - Gilmar Machado

- Alberto Pinto Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 929/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto de lei
em análise dispõe sobre a celebração de contratos e
convênios para a execução de obras de duplicação da Rodovia
BR-381, nos termos da Lei flQ 12.276, de 25/7/96.
Publicada em 24/8/96, a proposição foi distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, para ser examinada
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
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legalidade, consoante estabelece o art. 195, c/c o art. 103.
V. a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei ng 12.276. de 25/7/96, recentemente sancionada pelo
Chefe do Poder Executivo estadual, introduziu no âmbito
deste Estado um complexo e inédito sistema de parceria entre
o poder público e empresas privadas para a execução de obras
de infra-estrutura.
Torna-se necessário tecer neste parece-' urna rápida sintese
de suas disposições, uma vez que a proposição que ora
analisamos guarda relação direta com o citado ordenamento
estadual.
A referida Lei ng 12.276. de 1996, possibilita que o Estado
cname a participar da execução de obras de infra-estrutura
aquelas empresas que, por se situarem ao longo das vias
públicas, seriam as maiores beneficiárias das melhorias
resultantes dessas obras. Prevendo que os empreendimentos
realizados nessas vias poderiam acarretar significativo
incremento do faturarnento das empresas nelas localizadas, a
dita lei estabelece o seguinte sistema: no caso de a empresa
executora da obra ou do serviço lograr um aumento de, no
mínimo, 50% do seu faturamento anual em relação ao exercício
financeiro anterior, o Estado poderia reembolsá-la das
despesas efetuadas, assegurado à empresa o direito de
compensar o seu crédito com os débitos tributários que tiver
para com o Estado. Todavia, não se verificando o incremento
do faturamento no limite mínimo exigido, as obras ou os
serviços executados seriam automaticamente tidos como doados
ao poder público, sem nenhum ónus para o Estado.
O projeto de lei em exame, por sua vez, pretende que, em se
tratando especificamente de obras de duplicação da Rodovia
BR-381, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e
Governador Valadares, seja mantido o mesmo sistema de
Parceria proposto pela Lei ng 12.276. de 1996, exceto no que
diz respeito à exigência cie a empresa lograr 50% de aumento
do seu faturamento anual. Como já foi dito anteriormente, a
obtenção desse incremento do faturamento, segundo determina
o art. 6g daquela lei, é requisito fundamental para que a
empresa seja reembolsada das despesas decorrentes do
empreendimento.
Considerando que tal percentual é demasiado avultado para
os padrões de certas empresas e que essa exigência poderia
comprometer a implementação cio sistema de parceria nas obras
de duplicação da BR-381, o projeto de lei propõe que não
seja aplicada a disposição consignada no dito art. 6Q da Lei
ng 12.276. de 1996. de modo a viabilizar o sistema de
parceria nessa importante rodovia.
Ao tratar das atividades administrativas do Estado mineiro,
a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa
estadual, não estando incluída entre aquelas que, segundo o
art. 66 da Carta mineira, são de iniciativa privativa de
qualquer dos Poderes. A proposição, portanto, pode ser
apresentada por membro desta Casa.
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Isso posto, inexistem óbices de natureza constitucional que
comprometam a tramitação do projeto de lei em pauta.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
929/96.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Marcos Helênio.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 935/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Governador do Estado,
encaminhado a esta Casa por via da Mensagem ng 138/96, tem
como objetivo alterar a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.
Publicada em 5/9/96, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para ser apreciada quanto á juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Em razão do pedido de urgência constante na referida

mensagem, a proposição será apreciada nos termos do art. 222
do Regimento Interno.

Fundamentação
Consta na proposição em tela a transformação do Programa de
Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, que passará a denominar-se
Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do
Adolescente. Por via do projeto, o Chefe do Poder Executivo
visa a dotar esse novo órgão da administração direta dos
recursos necessários a seu funcionamento, bem como garantir
à iniciativa privada (art. 6Q do projeto) a possibilidade de
participação nos programas desenvolvidos por aquela
Diretoria. A proposição objetiva, ainda, autorizar o Fundo
para a Infância e a Adolescência - FIA - a conceder até duas
mil bolsas-educação. Portanto, o projeto de lei em apreço é
de conteúdo eminentemente organizacional, já que trata de
a l te r ação da estrutura operacional e orgânica da Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente e dá outras providências complementares.
Dada a natureza organizacional da matéria, a competência
para deflagrar o processo legislativo cabe ao Chefe do Poder
Executivo. Há, assim, plena observância do que dispõe o art.
66, III, "e", da Constituição do Estado. Outrossim, compete
ao Governador do Estado, de acordo com o art. 90. inciso
XIV, da Carta mineira, organizar, na forma da lei, as
atividades do Poder Executivo.
Quanto à competência da Assembléia Legislativa para
apreciar o projeto de lei em tela, entendemos que se
encontra definida no art. 61, XI. cia Carta Estadual.
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Diante desses fundamentos, julgamos q ue o projeto de lei em
tela não merece censura por parte desta Comissão, no âmbito
de suas atribuições regimentais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei rg
935/96.
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Elbe Brandão - Leonídio Bouças - Péricles Ferreira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
935/96 transforma unidade administrativa da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
Tramitando em regime de urgência, a proposição foi
distribuída ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para que, em reunião conjunta, emitam parecer
sobre a matéria, tendo em vista o disposto no art. 222 do
Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição. Cabe, agora, a esta Comissão
apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos do art. 103,
I. "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao determinar a fusão das Secretarias de Estado do Trabalho
e Ação Social e da Criança e do Adolescente, a Lei ng
12.168, de 29/5/96. em seu art. 4, inciso VI, alínea "a",
número 8, referiu-se ao Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAM - como unidade integrante da estrutura administrativa
da nova Secretaria, que teria sua competência e sua
estrutura complementar fixadas em decreto.
Como os programas governamentais consistem em planos ou

projetos a serem implementados em um certo período de tempo,
com objetivos específicos, não há que Confundi-los com as
unidades administrativas, que correspondem a uma estrutura
material e de pessoal, em principio, de caráter permanente.
com atribuições próprias. Desse modo, a existência, no
âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, de um órgão denominado
Programa configura uma impropriedade técnica, oportunamente
sanada pelo art. 1 Q do projeto em tela, oue transforma o
PROMAM em Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do
Adolescente.
O art. 2Q da proposição em tela dis põe que compete á
mencionada Diretoria "elaborar e executar os programas,
projetos e ações destinados aos adolescentes ... ) que se
encontrem em situação de risco". Tendo em vista os objetivos
fixados para o PROMAM, o órgão criado poderá atuar de forma
mais satisfatória, pois poderá buscar caminhos novos para a
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realização de trabalhos em benefício do adolescente exposto
a situação de risco.
Observamos, entretanto, que o mencionado dispositivo não
está em conformidade com a moderna distribuição de funções
entre a União, os Estados e os municípios no tocante aos
setores abrangidos pela competência comum desses entes da
Federação. Com efeito, por força da Constituição de 1988,
cabe à União editar as normas gerais que regulamentam as
áreas de saúde e de assistência social. Ao mesmo tempo, vêm-
se, paulatinamente, concentrando no âmbito do Estado as
tarefas de orientação, planejamento e apoio técnico, e vem-
se transferindo para o município a responsabilidade pela
execução direta das ações públicas, exceto as mais
complexas, cuja execução permanece a cargo do Estado. Assim,
com o propósito de adequar o projeto em tela a essa nova
concepção da atuação integrada das diversas esferas do
Governo, propomos, ao final deste parecer, a Emenda ng 1.
Seguindo as diretrizes fixadas pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente e não extrapolando a competência da
Secretaria de Estado do Trabalho, cia Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, entendemos que, no art. 2Q do
projeto em tela, deve constar que, ao adolescente portador
de deficiência, serão destinados programas, projetos e ações
da mencionada Diretoria, principalmente porque a execução
desses é de maior complexidade, e, portanto, deve ser
empreendida pelo Estado. Tal providência consta na Emenda ng
1, apresentada ao final deste parecer.
Os arts. 3Q e SQ do projeto em tela autorizam o Fundo para
a Infância e a Adolescência - FIA - a conceder, anualmente,
até duas mil bolsas-educação aos adolescentes integrados em
programas, projetos ou ações da Diretoria. Os recursos do
PROMAM, hoje em poder do Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS -, deverão ser transferidos para o FIA, e
este efetuará os pagamentos das bolsas por meio da Fundação
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - e de
instituições congêneres. Neste ponto, o projeto revoga os
arts. lg e 5Q da Lei flQ 11.257, de 28/10/93, que autoriza a
UTRAMIG a conceder até duas mil bolsas-auxílio. Dor meio de
repasse de recursos do SERVAS.
Efetivamente, de acordo com a Lei ng 11.397, de 6/1/94,
compete ao FIA repassar recursos e oferecer financiamento
para programas de proteção especial ao adolescente exposto a
situação de risco. Assim, no caso, a mudança de órgão
repassador de recursos - o FIA substituindo o SERVAS -
constitui medida coerente com a repartição de atribuições
entre os órgãos do Estado e a respectiva especialização de
funções.
E interessante observar que, conforme o projeto em tela,
não apenas a UTRAMIG, como também entidades congêneres
realizarão o repasse dos valores das bolsas. E evidente que,
cabendo à mencionada Diretoria desenvolver projetos diversos
direcionados ao adolescente, algumas de suas iniciativas
poderão contar com a participação, por exemplo, do SESC. do
SESI ou do SENAI; dai resulta que a limitação - até hoje
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existente - de realização de pagamentos apenas por meio da
UTRAMIG poderá, por vezes, fazer-se inconveniente, motivo
pelo qual reputamos oportuna a mudança proposta pelo
projeto.

Ademais, parece-nos que a designação dada ao beneficio
pecuniário a ser concedido ao adolescente não é a mais
adequada. De fato, o conjunto das disposições da proposição,
em es pecial. o art. 3g, caput" e f l Q, combinado com as
diretrizes fixadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, notadamente no art. 68, autoriza-nos a afirmar
que as bolsas a que se refere o projeto em tela serão pagas
ao adolescente integrante de programa q ue conjugue atividade
de trabalho com ensino regular e profissionalizante. Assim.
consideramos mais adequada á realidade que se Quer nomear a
expressão bolsa para trabalho educativo'. Com o objetivo de
fazer essa modificação na designação da bolsa e de corrigir
o nome do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
propomos a Emenda ng 2, apresentada ao final deste parecer.
Por último, verificamos que o art. 8Q do projeto em tela,
ao revogar, expressamente, a Lei nQ 11.257. de 29/10/93.
extingue, por via obliqua, os benefícios proporcionados ao
adolescente que recebe bolsa e está engajado em trabalho
educativo, quais sejam vale-transporte, vale-refeição,
uniforme, seguro de vida coletivo e assistência à saúde.
Nesse aspecto, o projeto representa um retrocesso. Sem
dúvida, os citados benefícios são indispensáveis para que o
adolescente destituído das condições materiais
imprescindíveis ao seu pleno desenvolvimento consiga tornar-
se apto para ingressar no mercado de trabalho. São
conquistas que não podem ser infirmadas. Defendemos esse
entendimento na Emenda ng 2, redigida ao final deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela a provação do Projeto de Lei n

935/96 com as Emendas flQS 1 e 2, apresentadas a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2Q - Compete à Diretoria de que trata o art. lg Cesta

lei
- 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-lhe
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.".

EMENDA NQ 2

Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"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
para trabalho educativo, destinadas ao adolescente referido
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no art. 2g desta lei, observada a competência do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ lg - O valor mensal da bolsa para trabalho educativo de

que trata este artigo, a jornada de trabalho do bolsista e
as demais condições para a obtenção da bolsa serão definidos
em decreto.

2g - O bolsista fará jus, também, a vale-alimentação e
vale-transporte, será beneficiário de seguro de vida
coletivo, terá direito a uniforme e a atendimento médico-
odontológico, em caráter prioritário, por meio do Sistema
Unico de Saúde - SUS.

- O repasse de recursos para a bolsa para trabalho
educativo será feito por meio da Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - e de instituições
congêneres.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Elbe
Brandão - Arnaldo Penna - Marcos Helênio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
935/96 transforma unidade administrativa da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria
e apresentou ao projeto as Emendas ngs 1 e 2.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição transforma o Programa de Iniciação ao Trabalho
- PROMAM -, que, atualmente, é unidade administrativa da
estrutura orgânica da mencionada Secretaria, em Diretoria de
Orientação ao Trabalho Educativo do Adolescente. Ademais,
autoriza a concessão de até 2 mil bolsas-educação por ano
aos adolescentes que se encontrem em situação de risco
pessoal e social. Ambas as medidas nos parecem salutares,
pois demonstram a importância atribuída pelo Governo
Estadual à formação educacional e profissional dos
adolescentes.
A primeira das medidas não traz impacto orçamentário, pois
não prevê a criação de nenhum cargo. Já a distribuição de
bolsas acarreta despesas para o erário estadual. No entanto,
essas já estão parcialmente fixadas na lei orçamentária
referente ao atual exercício, para atender à Lei ng 11.257,
de 1993, que dispõe sobre a concessão de bolsa-auxilio no
âmbito do PROMAM. A revogação dessa lei está prevista no
art. 8g da proposição em comento.
Atualmente, cabe ao SERVAS a função de gestor
administrativo e financeiro do PROMAM e a responsabilidade
de repassar recursos à UTRAMIG. De acordo com a lei
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orçamentária estadual para 1996, a IJTRAMIG dispõe de dotação
correspondente a esses recursos, no valor de R$400.000,00,
cujo Código de receita é 1760.04.08. especificação
SERVAS/UTRAMIG.

A proposição em exame altera o repasse mencionado, pois
transfere o financiamento da distribuição de bolsas para o
Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, que se torna
responsável pelo repasse de recursos para a UTRAMIG e
instituições congêneres. Com o intuito de dotar o Fundo dos
meios necessários para o exercido da função que lhe é
conferida, a proposição estabelece sejam para ele
transferidos os recursos do PROMAM que, atualmente, se
encontrem em poder do SERVAS, por força do disposto no art.
5g da Lei ng 11.257, de 28/10/93. A proposição prevê,
também, sejam usadas outras fontes públicas e privadas para
financiar a concessão das bolsas-educação.
Caso o valor da bolsa-educação seja o estabelecido no § lQ

do art. lQ da Lei ng 11.257, de 1993, ou seja, valor mensal
equivalente ao do vencimento do símbolo QP-01 da sistemática
do Quadro Permanente do Poder Executivo, para jornada de
oito horas diárias de trabalho, poderá ser necessária a
suplementação das dotações existentes, a fim de que o Fundo
possa financiar o número de bolsas-educação previsto no
projeto.

No que se refere ás emendas apresentadas pela Comissão de
Administração Pública, entendemos que estabelecem
disposições importantes ao aprimoramento da matéria. São
atribuídas funções relevantes à diretoria criada, e é
conferido aos beneficiários das bolsas o direito de perceber
vale-transporte e vale-alimentação e receber assistência
médica, a ser prestada pelo IPSEMG, como está previsto na
Lei ng 11.257. de 1993.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 935/96, no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2.
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - João
Leite - Aílton Vilela - Marcos Helênio - Geraldo Rezende

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 944/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto. o Projeto de Lei
ng 944/96 visa declarar de utilidade pública o Grupo de
Promoção Social de Ituiutaba - GIPSI -, com sede no
Município de Ituiutaba.
Publicado em 7/9/96, 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
Analisando os documentos apensos ao processo, verificamos

que estão atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei nQ
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12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.
A mencionada entidade possui personalidade jurídica.
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que
exercem.
Apresentamos, entretanto, a Emenda ng 1 na conclusão deste
parecer, para corrigir o nome da entidade no projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
944/96 com a Emenda ng 1. redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de

Promoção Social de Ituiutaba - GIPSI -. com sede no
Município de Ituiutaba.".
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 945/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei flQ 945/96 visa declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicado em 7/9/96. vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar Quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c O art. 103. V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 12.240. de
5/7/96. Que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A referida Associação atende às condições estabelecidas
Dela citada lei, tendo em vista a documentação apresentada.
razão pela Qual não encontramos óbice à tramitação do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
945/96 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

WQ 946/96
Comissão ce Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los. o projeto de
lei em tela visa a declarar de utilidade pública o Conselho



Central de Piumhi da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Piui.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade, em regular funcionamento 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 oa Lei nQ 12.240, de 5/7/96. que
contêm os requisitos para a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, concluímos pela juridicidade. pela

Constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
946/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penne.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 948/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de e Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Governador do Estado,

encaminhado a esta Casa por via da Mensagem ng 139/96. tem
como objetivo criar o Fundo Estadual de Apoio á Indústria
Cinematográfica - FEAIC - e dar outras providências.
Publicada em 7/9/96, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para ser apreciada quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103. V. 'a', do Regimento
Interno.
Em razão de pedido constante na mensagem, a Proposição
tramita em regime de urgência, na forma p revista nos arts.
220 a 223 do mesmo estatuto.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo incentivar a
indústria cinematográfica, mediante a adoção de medidas
legais q ue propiciarão o incremento aessa atividade, que tem
assumido na sociedade moderna um destacado papel
principalmente no q ue diz respeito à criação de empregos e à
preservação e á divulgação da cultura popular. Para tanto,
pretende criar um fundo especifico de apoio a essa
indústria. A proposta foi encaminhada a esta Casa em
conformidade com o art. 161. IX. da Constituição mineira.
Para se fazer a avaliação do projeto, há que se atentar.

como instrumento norteador, para a Lei Complementar ng 27,
de 19/1/93, alterada pela Lei Complementar nQ 36, de
19/1/95, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundo, norma essa editada em face do que
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estabelece a Constituição da República em seu art. 165,

9Q, II.
No que se refere à competência para inaugurar o processo
legislativo nesse caso, já está consolidado nesta Casa o
entendimento de que ela cabe tanto ao Chefe do Poder
Executivo quanto ao parlamentar, como se infere do art. 65
da Constituição mineira.
Analisando-se minuciosamente o projeto, verifica-se
incompatibilidade entre o 2Q do art. 2Q e as regras gerais
previstas no art. 5Q. Este estabelece as condições para a
concessão de financiamentos ou para outras formas de
liberação de recursos. Não nos parece licito, rio caso, o
estabelecimento de critérios por meio de decreto, que é ato
administrativo normativo hierarquicamente inferior à lei . O
poder regulamentar atribuído ao Chefe do Poder Executivo
deve ser utilizado para facilitar a execução da lei,
tornando-a mais inteligível, e nunca, para ampliar seu
conteúdo, restringir seu alcance ou dispor de forma
contrária à norma legal que lhe serve de fundamento.
O poder regulamentar deve, portanto, ser limitado pelos
parâmetros do art. 5g. Parece-nos, portanto, necessária a
apresentação de emenda para a correção da pequena
discrepância entre os citados dispositivos. Apresentamos,
assim, na conclusão deste parecer, a Emenda flQ 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ri
948/96 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1

Acrescente-se, onde convier, no s 2Q do art. 2g, a seguinte
expressão:
"respeitado o disposto no art. SQ desta lei".
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Arnaldo Penria. relator - Elbe
Brandão - Simão Pedro Toledo - Geraldo Rezende.
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre a criação ao Fundo Estadual de Apoio á
Indústria Cinematográfica - FEAIC - e dá outras
providências.
A proposição tramita em regime de urgência e deve ser
apreciada em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuida. nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, c/c os arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Após análise feita pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalioade e
pela legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, Que
apresentou, cabe a esta Comissão emitir o seu parecer.

Fundamentação
A notável evolução dos meios audiovisuais observada nos
últimos anos vem garantindo uma franca expansão do mercado
cinematográfico em todo o mundo. Infelizmente, nosso Pais se
encontra à margem dessa evolução. Nossa produção
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cinematográfica diminuiu drasticamente, devido, entre outras
causas, à desastrosa política federal de desmantelamento dos
órgãos de apoio à cultura, levada a cabo no inicio dos anos
90. A produção nacional somente não se viu completamente
anulada graças à persistência e ao empenho de alguns
cineastas.
A ação dos poderes públicos para a recuperação do Setor
iniciou-se, timidamente, com a Lei ng 8.313, de 23/12/91,
que restabeleceu os princípios da Lei Sarney e criou o
Programa Nacional de Apoio à Cultura. Atualmente, ainda como
forma de apoio, o Governo Federal permite o abatimento de 5%
do imposto de renda das empresas que investirem em cinema e
atividades audiovisuais.
Embora louváveis, essas medidas não são suficientes para a
recuperação do setor. O cinema é uma produção industrial e
como tal deve ser tratado. Para aumentar sua rentabilidade e
sua capacidade produtiva, torna-se necessária a adoção de
uma política estatal que apóie e canalize os recursos
financeiros necessários para a construção de um parque
produtivo e para obras compatíveis com um mercado cada vez
rïiais exigente.
Dessa forma, a criação de um fundo destinado à indústria
cinematográfica é uma ação complementar à política de
incentivos fiscais adotada pelo Governo Federal. Seu mérito
principal está no fato de que, por meio desse fundo, os
produtores cinematográficos obterão financiamentos em
condições especiais não apenas para o capital de giro como
também para as inversões fixas, necessárias aos seus
projetos.
Nosso Estado possui um significativo mercado e uma tradição
cinematográfica que, se corretamente apoiados, poderão
transformar o cinema mineiro em uma expressiva atividade
econômica e cultural geradora de empregos e de rendas.
Pelos benefícios que o FEAIC poderá trazer ao
desenvolvimento do Estado, apoiamos e louvamos essa
iniciativa do Governador do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 948/96, no lg turno, com a Emenda ng 1. apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - João Leite, relator - Arnaldo

Penna - Âilton Vilela.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projetode Lei ng
948/96 cria o Fundo Estadual de Apoio à Indústria
Cinematográfica - FEAIC - e dá outras providências.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para que fossem emitidos os respectivos pareceres. A
primeira das mencionadas comissões concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da

Li
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matéria com a Emenda nQ 1, que apresentou. A comissão
seguinte opinou pela sua aprovação. Agora, vem a proposição
a esta Comissão para que sobre ela seja elaborado parecer,
nos limites de sua competência.

Fundamentação
A indústria cinematográfica é de extrema relevância para a
cultura de uma sociedade. No entanto, enfrenta sérios
problemas para se viabilizar. A concorrência é bastante
acirrada, e nem sempre se observa retorno do investimento
realizado. Dessa forma, é muito importante a iniciativa
do Governo Estadual.
A proposição propõe que seja incentivado o cinema como
atividade econômica e como forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural do Estado. Tal
diferenciação nos parece extremamente relevante, pois, se
algumas obras cinematográficas possuem condições de oferecer
retorno financeiro a partir de certos estímulos, outras
possuem finalidade completamente diversa, não oferecendo
retorno comercial.
Outra diferenciação proposta pelo projeto de lei enviado a

esta Casa diz respeito às modalidades do financiamento a ser
concedido. Podemos perceber que tais financiamentos se
destinarão tanto à constituição de capital de giro como à
realização de inversões fixas.
Para a primeira modalidade de financiamento, será concedido
prazo de até um ano de carência e dois anos de amortização.
Para a segunda forma, será concedido prazo de até dois anos
de carência e cinco de amortização. Consideramos que os
prazos atendem às necessidades do setor e permitem que o
beneficiário obtenha parte do retorno financeiro do
empreendimento antes de quitar suas obrigações.
Os juros serão de até 12% a.a., o que representa grande
atrativo, uma vez que as taxas de mercado encontram-se em
patamares bastante superiores.
O Fundo terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da
Cultura e como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S.A. - BDMG. Ambas as entidades, em nosso
entender, dispõem de reconhecida capacidade para exercer as
funções que lhes são atribuídas.
Sob essas condições, entendemos que o fundo ora em exame
tende a se constituir em importante instrumento para o
desenvolvimento da indústria cinematográfica no Estado.
A criação de uni fundo representa a constituição de uma
fonte de financiamentos com prazos mais longos para o setor
e com orçamento e administração separados do restante dos
recursos estaduais, o que lhe confere grande dinamismo.
Finalmente. gostaríamos de destacar a presença da

Associação Mineira de Cineastas - AMC - no grupo coordenador
do Fundo, que, com essa participação, entrará em contato
direto com seus beneficiários, permitindo-lhes participar
das decisões que serão tomadas.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 948/96 no lQ turno, com a Emenda flQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Marcos Helénio - Geraldo Rezende - Ailton Vilela.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 11 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência da De p utada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de Quorum

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José

Haueisen - Ailton Vilela - Antônio Andrade - Bilac Pinto -
Dimas Rodrigues - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jairo
Ataíde - João Leite - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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 14, às 20
horas.

ATA DA 289 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e vinte minutos ao dia dezessete de
setembro ee mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros, Geraldo
Rezende e João Leite (substituindo estes, respectivamente.
aos Deputados Bonifácio Mourão e Elbe Brandão, por indicação
das Lideranças do PMDB e do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado José Maria
Barros assume a Presidência e, verificando a existência de
número regimental, 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. Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado
Geraldo Rezende os Projetos de Lei ngs 686. 756, 777, 786,
794. 801, 822 e 880/96: e ao Deputado João Leite, os
Projetos de Lei ngs 803 a 805. 810 e 821/96. Passa-se à 2a
Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre matéria sujeita à deliberação conclusiva
do Plenário da Assembléia. Apôs a discussão e a votação, é
aprovado o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei ng 880/96 (relator: Deputado Geraldo Rezende). Dando
seqüência, passa-se á fase de discussão e votação de
pareceres sobre matéria 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 0Q5 686, 756, 777, 786. 794, 801 e 822/96
(relator: Deputado Geraldo Rezende); 803 a 805. 810 e 821/96
(relator: Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 14 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência do Deputado Miguel Martini
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum' - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Maria José Haueisen - Autor Vilela - Alberto Pinto Coelho
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Elbe
Brandão - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jairo Ataide -
João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - Marco Régis -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Raul Lima
Neto - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - As 20h15min. a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "Quorum". e convoca os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.); e para a extraordinária, também de
amanhã. às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 55 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As Quinze horas do dia Oito de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Marcos Helénio
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação cia Liderança do PT) e Arnaldo Penna, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara a pertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Perna 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,
para apreciação da Comissão, dos Projetos cie Lei ngs 960 a
964. 966 e 967/96. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação.
são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 929/96 (relator: redistribuido ao
Deputado Arnaldo Penna: 551/96, com as Emendas ngs 1 e 2
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo): e 952/96 na forma ao
Substitutivo ng 1 (relator: redistribuido ao Deputado Simão
Pedro Toledo). Passa-se à fase de discussão e votação de
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
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842/96, 878/96 com a Emenda flQ 1, 883 e 903/96, 918/96 com a
Emenda nQ 1, 925, 930, 932, 937, 942 e 943/96, 944/96 com a
Emenda nQ 1, 945, 946, 953, 954, 956, 958, 960, 961 e 962/96
(relator: redistribuídos ao Deputado Marcos Helênio).
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, terça-feira, às 10 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças - Anivaldo

Coelho - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

z
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 193,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Oficio nQ 23/96
(solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
1.203/92). do Governador do Estado - Ofícios. telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
974 a 988/96 - Requerimentos dos Deputados Francisco Ramalrio
e outros. Paulo Piau e Arnalco Penna - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Luiz Antônio Zanto, Bilac Pinto,
Irani Barbosa e Wanderley Ávila e das Comissões de Saúde e
Ação Social e de Educação (2) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Elbe Brandão, Miguel Martini, Jorge
Eduardo de Oliveira. Gilmar Machado, Carlos Pimenta e
Toniriho Zeitune - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Requerimentos: Requerimento contido no Oficio flQ 23/96. do
Governador do Estado; inclusão do Projeto de Lei nQ 1.203/92
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno - Requerimento do Deputado Francisco Ramalho e
outros; deferimento - Requerimento do Deputado Arnaldo
Penna; aprovação; verificação da votação; anulação da
votação - Questão de ordem; chamada para recomposição de
número regimental; existência de "quorum" para discussão -
2a Fase: Discussão de Proposições: Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 920/96;
discursos dos Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado;
questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho PatrCjs - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahirn Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
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 Tarqúinio - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Rêgis - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Romeu Queiroz
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- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trópia.

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, para proceder à leitura
das atas das Quatro reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2?,-Secretária, 
p
rocede à

leitura das atas das quatro reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibrahim .Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"OFÍCIO NQ 23/96*
Belo Horizonte, 14 de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar a retirada de tramitação do Projeto de Lei flQ
1.203/92, que autoriza o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a
adquirir os imóveis que menciona, submetido ao exame dessa
egrégia Assembléia Legislativa através da Mensagem n
303/92, de 15 de dezembro de 1992.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, agradecendo o envio do
programa do Ciclo de Debates Minas cas Aguas.
Do Sr. Silvio Mitre, Secretário da Habitação e Presidente
do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Habitação.
encaminhando o Documento de Brasília, Que contêm as
conclusões da XXXIII reunião dos membros desse órgão. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Geraldo Nascimento (instalação de
uma fração de bombeiros em Itabira), cópia das informações
prestadas pelo Comandante-Geral da PMMG a respeito, (-
Anexe-se ao Requerimento flQ 1.305/96.)
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e
Relações Públicas do Governo do Estado, designando, em nome
do Governador, o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário do
Meio Ambiente, para representá-lo na II Semana
Interamericana da Agua em Minas Gerais.
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Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente
Central de Administração de Transportes, Imóveis e Serviços
da Secretaria de Administração, informando que a Secretaria
de Obras Públicas foi consultada a respeito do Projeto de
Lei nQ 941/96 e que, tão logo se pronuncie, esta Casa será
notificada. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Chefe de Gabinete da

Secretaria da Fazenda, expressando a posição desse órgão em
relação ao requerimento do Deputado Geraldo Rezende em que
solicita prorrogação dos prazos para recolhimento do ICMS.
Do Sr. Antônio Wilson Costa, do Grupo Pró-Nomeação dos
Professores Concursaclos e Não Efetivados de Boa Esperança,
em que pede que a Casa interceda junto ao Governo do Estado
com vistas à efetivação aos professores concursados que
trabalham na condição de contratados. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Manoel Humberto da Silva, Fiscal de Tributos
Estaduais, sugerindo modificação do Projeto de Lei n
919/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei flQ 919/96.)
Do Sr. Neacir de Oliveira Silva, professor da rede estadual
de ensino, encaminhando abaixo-assinado em protesto às
medidas tomadas pelo Governo do Estado com relação a
direitos e vantagens dos funcionários públicos. (- A
Comissão de Administração Pública.
De Diretores de escolas estaduais dos Municipios de
Bonfinópolis de Minas. Carnbuquira, Chalé, Elól Mendes, João
Pinheiro, Lajinha, Limeira ao Oeste. São José do Mantimento,
Uberaba (3) e Unai, solicitando a aprovação do Projeto de
Lei ng 919/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 919/96.)
Da Sra. Márcia Maria Lopes da Silva. Secretária da
Presidência da FIEMG, agradecendo, em nome do Presidente da
entidade, o convite para a reunião especial comemorativa dos
50 anos da Associação Médica de Minas Gerais.

TELEGRAMAS
Do Sr. José Maria Caldeira. Presidente do TRT, agradecendo

convite para a reunião especial comemorativa dos 75 anos de
fundação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira.
Dos Srs. Francelino Pereira, Senador, Chico Ferramenta,
Márcio Reinaldo Moreira e Sanara Starling, Deputados
Federais, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 50 anos de fundação da Associação Médica de
Minas Gerais.
Do Sr. Francisco Horta, Deputado Federal, agradecendo

convite para participar do ciclo de debates Minas das Aguas.
CARTOES

Do Sr. José Joaquim Benfica. Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo convite para a
reunião especial em homenagem à Companhia Siderúrgica Belgo-
Mineira pelo transcurso do seu 7SQ aniversário de fundação.
Dos Srs. Hugo Rodrigues da Cunha, Deputado Federal,

Christiane Puliti. Assessora do Governador, e Emílio Haddad
Filho, agradecendo convite para a reunião especial
Comemorativa dos 50 anos de fundação da Associação Médica de
Minas Gerais.
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Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 974/96

Declara de utilidade pública a Casa de Caridade
Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
Caridade Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
José Maria Barros

Justificação: A Casa de Caridade Leopoldinense é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo
prestar assistência social às pessoas carentes, sem
distinção de raça, credo ou cor.
A entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos serviços prestados. Dessa forma, estão preenchidos os
requisitos exigidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71.
Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à

aprovação do projeto de lei que ora apresentamos.
- 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 975/96
Declara de utilidade pública a entidade Aldeias Infantis

SOS Brasil, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede no Município de Juiz
de Fora.
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.
José Maria Barros
Justificação: As esperanças do Brasil de hoje estão

confiadas às crianças, que serão, no futuro, o seu povo, os
seus trabalhadores. Para atingir esse desiderato, as
autoridades governamentais vêm-se esforçando para que haja
maior disseminação de programas de amparo ao universo
infantil carente.
Sobre o assunto, o art. 227 da Constituição Federal
preceitua: E dever da familia, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão'.
Com esse espírito, a entidade Aldeias Infantis SOS Brasil

vem desenvolvendo programas que têm por objetivo dar amparo
material, intelectual, afetivo e social às crianças que,
desde a mais tenra idade, vêem-se privadas de um viver
condizente com o bem-estar humano.
Importa mencionar, por fim, que a referida associação é

sociedade civil de direito privado, de caráter filantrópico,
que surgiu como desmembramento da SOS Kinderdort
Internacional, sediada em Innsbruck, na Áustria, que tem
suas diretrizes marcadas pelo bom desempenho em prol dos
pequenos infantes, tantas vezes vilipendiados pela
sociedade.
Com este projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao

valioso trabalho empreendido pela entidade em causa.
- 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 976/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Renais

Crônicos, Doadores e Transplantados de Uberlàndia, com sede
no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Renais Crônicos, Doadores e Transplantados de
Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 1996.
João Leite
Justificação: A Associação dos Renais Crônicos, Doadores E
Transplantados de Uberlândia é uma sociedade sem fins
lucrativos, fundada em 7/5/93, que, desde então, vem
promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições
de vida de seus associados, doentes renais, doadores e
transplantados na cidade de Uberlândia.
o reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para os doentes renais de Uberlândia.
- 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 977/96
Declara de utilidade pública a entidade União das Creches,

com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
União das Creches, com sede no Município de Patrocinio.
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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.
Romeu Queiroz
Justificação: Fundada em 1989, no Município de Patrocínio,
a União das Creches é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que promove a união e o entrosamento dos
estabelecimentos que funcionam como refúgio para milhares de
crianças carentes daquela região.

O exemplo de bravura e garra evidenciado pela diretoria da
entidade vem formando importante elo entre a instituição e
as creches, que se vêem apoiadas e amparadas em suas
reivindicações.
Releve-se ainda que eventos de caráter filantrópico são
realizados com o objetivo de beneficiar todas as entidades
que cuidam de crianças.
Assim, com este projeto, desejamos prestar nosso apoio ao
valioso trabalho empreendido pela instituição em causa.
- 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 978/96
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitai de Olhos -

FHO -, com sede no Municipio de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Hospital de Olhos - FHO -, com sede no Municipio de Nova
Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Estatísticas revelam que o Brasil ocupa, em

oftalmologia. posição de destaque mundial. Afirmam ainda que
Minas Gerais está á frente dos demais Estados, em que pese a
estarem os principais avanços dessa área restritos ao
alcance de uma minoria privi legiaaa.
Instituída sob regime ce fundação, a Fundação Hospital de

Olhos surgiu corno esperança para as pessoas carentes
acometidas por doenças oftalmológicas.
O emprego de tecnologias de ponta, como o laser' e o
ultra-som, e de materiais desenvolvidos á base de fibra
ótica, silicone, etc. determinou mudanças profundas nas
técnicas propedêuticas e terapêuticas. De tudo isso lançou
mão a FHO no tratamento especializado em oftalmologia, com o
intuito de levar o seu desempenho ao mais alto grau.
Com união, engajamento de propósitos e confiança, a direção
da referida entidade pode realizar obra de grande valia,
direcionando-a também à população desprovida de recursos.
pois está no trabalhar o preço do êxito, no realizar, a
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gratificação do dever cumprido, e no humanizar, a
possibilidade de atendimento digno.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos pares á

aprovação do projeto de lei ora apresentado.
- 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 NQ 979/96
Dispõe sobre a política estadual de incentivo á pesquisa e

á fabricação de produtos fitoterápicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado adotará política de incentivo á pesquisa
e à fabricação de produtos fitoterápicos, com o objetivo de
facultar ao Sistema único de Saúde - SUS - o uso desses
medicamentos na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de
enfermidades especificas.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por
produto fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a
partir de matérias-primas ativas vegetais, com finalidade
profilática, terapêutica ou diagnóstica.
Art. 2 - A política de q ue trata esta lei compreende ações
desenvolvidas pelo próprio Estado e programas de parceria
com municípios e consórcios intermunicipais de saúde.
Parágrafo único - Os municipios e os consórcios
intermunicipais de saúde poderão desenvolver sistema próprio
de fabricação de produtos fitoterápicos.
Art. 3Q - A pesquisa e a fabricação dos produtos
fitoterápicos levarão em conta a biodiversidade, priorizando
o emprego das plantas tradicionalmente encontradas no
Estado.
Art. 4 - Compete ao Estado:

- promover a pesquisa científica voltada para a
identificação e a classificação de plantas e para a análise
de suas qualidades terapêuticas;
II - promover o cultivo de plantas medicinais por meio de

técnicas biodinâmicas;
III - promover a pesquisa científica voltada para o

desenvolvimento de processos de fabricação de produtos
fitoterápicos;
IV - realizar os ensaios clínicos dos produtos

f i toterápicos;
V - proceder á fabricação dos produtos fitoterápicos;
VI - proceder à distribuição dos produtos fitoterâpicos, no
âmbito do SUS, aos municípios e consórcios intermunicipais
de saúde;
VII - proceder ao controle de qualidade dos produtos

f itoterápicos;
VIII - implantar programa de divulgação dos produtos
fitoterápicos com vistas a orientar a comunidade e os
médicos a respeito de sua utilização.
Parágrafo único - O Estado firmará convénio ou contrato com

outras instituições, preferencialmente de natureza pública.
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para execução das ações previstas neste artigo Que nãc
puderem ser realizadas pelos Seus órgãos.
Art. 5g - O Estado implantará programa de parceria com os
municípios e consórcios interrnunicipais de saúde que
desejarem desenvolver sistema próprio de fabricação de
Produtos fitoterápicos.

ig - Os municípios e consórcios intermunicipais de saude.
Quando participantes de parceria, serão responsáveis pela
obtenção de matéria-prima e pela fabricação, total ou
parcial, dos produtos fitoterápicos.

2Q - O Estado participará do programa por meio de:
- prestação de assessoria técnica;

II - transferência de recursos financeiros, a titulo de
auxilio á imp lantação ou ao desenvolvimento do programa,
observado o disposto no art. 19 da Lei ng 12.264. de 24 de
julho de 1996;
Iii - capacitação dos recursos numanos necessários ã

fabricação dos produtos fitoterápicos:
IV - realização das análises laboratoriais para o controle

de qualidade dos produtos fitoterápicos;
V - outras ações que se fizerem necessárias.
Art. 6g - A distribuição dos produtos e a realização das
análises, previstas nos arts. 4Q, VI. e 5g, IV, desta lei,
não implicarão ônus para os municípios.
Parágrafo único - Inexistinco disponibilidade financeira
por parte do Estado, serão repassacos aos municípios apenas
os Custos de fabricação dos procutos e das análises
realizadas.
Art. 7g - As despesas decorrentes da aplicação desta lei

correrão por conta de:
- dotação orçamentaria consignada á Secretaria ae Estado

da Saúde;
II - outras fontes.
Art. 8 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Geraldo Nascimento
Justificação: A Constituição brasieira consagra a saúde

como um dOS direitos dos cidadãos. O exercicio desse direito
compreende o acesso aos mecanismos que propiciam a prevenção
da doença, a manutenção e a recuperação da saúde, e tem como
Contrapartida o dever do Estado de garantir á população o
acesso geral e igualitário a esses mecanismos.
Sem dúvida, a questão dos medicamentos constitui hoje
ameaça aos princípios de eqüidade, universalidade e
integralidade da assistência e um dos principais óbices ao
adequado funcionamento do Sistema único de Saúde - SUS.
Não é urna peculiaridade brasileira o fato de os
medicamentos terem seus preços majorados numa proporção bem
superior aos índices gerais de inflação. Pratïcamente, em
todo o mundo, a elevada inflação no setor da saúde vem se



26

tornando um grave problema. Entre os fatores responsáveis
pela derrocada do Estado de bem-estar ou "welfare State" na
Europa, aponta-se o custo crescente da proteção à saúde,
devido, sobretudo, aos medicamentos e equipamentos médicos,
controlados por poderosos grupos econômicos internacionais,
que fixam preços de forma cartelizada.
No entanto, os efeitos desse fenómeno tornam-se mais
perversos em países como o nosso, cuja renda é altamente
concentrada. Aqui, a grande maioria da população não dispõe
de recursos para adquirir os medicamentos necessários à
manutenção ou á recuperação da saúde, dependendo, assim, de
sua distribuição gratuita através do SUS.
Por sua vez, o SUS vem enfrentando dificuldades no que diz
respeito a essa questão. A escassez de recursos destinados à
saúde, a par do elevado preço dos medicamentos fabricados
nos laboratórios privados e da pequena produção da rede de
laboratórios oficiais, vem tornando cada vez mais irregular
a distribuição desses produtos por intermédio aa Central de
Medicamentos do Ministério da Saúde - CEME -, obrigando o
município, último elo na cadeia do SUS, a engendrar grandes
esforços com o intuito de viabilizar alternativas, nem
sempre com resultados satisfatórios.
Depoimentos de gestores municipais do SUS indicam que o
suprimento de medicamentos é hoje uma das maiores
dificuldades com que se defronta a gerência do sistema e um
dos grandes ralos pelo qual escoam os recursos alocados pela
esfera municipal.
Este projeto de lei, ao instituir uma politica de produção
e distribuição de medicamentos fitoterápicos, busca criar
alternativas factíveis para a redução do problema. Com sua
aprovação, o Estado caminhará no sentido øe cumprir sua
obrigação, constitucionalmente estabelecida, de proteger a
saúde da população.
Os fitoterápicos - produtos obtidos e elaborados
exclusivamente a partir de matérias - primas ativas
vegetais, com finalidade profilática, curativa ou
diagnóstica - representam uma alternativa importante no
universo dos medicamentos, visto que, nos casos em que são
utilizáveis, possuem a mesma eficácia das drogas comuns
sintetizadas, a um custo bem inferior ao daquelas.
Está presente nesse tipo de produto o mesmo principio ativo
existente nos remédios comuns. Entretanto, sua extração
ocorre de maneira menos sofisticada, reduzindo
consideravelmente o custo da produção, sem, entretanto,
prejudicar a eficácia do medicamento.
Outros fatores se somam a esses para incentivar a produção
dos fitoterápicos. Em primeiro lugar, verifica-se que a
maioria das doenças que atingem a população requer
tratamento relativamente simples e é passível de cura com a
utilização desse tipo de medicamento. Registre-se também o
fato de esses produtos serem total ou quase totalmente
isentos de efeitos tóxicos colaterais, o que não acontece,
geralmente, com os medicamentos produzidos sinteticamente,
que podem agredir violentamente o organismo. Vale ressaltar.
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ainda, a existência de grandes áreas disponíveis para o
cultivo de plantas medicinais, assim como a enorme riqueza
de espécies da flora brasileira.
Salientamos, por fim, que a concretização dos preceitos

estabelecidos na proposição em tela trará grandes benefícios
para toda a população usuária do SUS. Esperamos, desse modo,
merecer dos nobres pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões oe Justiça, de
Saúde e Ação Social e de F iscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. do
Regimento Interno,

PROJETO DE LEI NQ 980/96
Declara de utilidade pública o SERPAF - Serviços de

Promoção ao Menor e à Família, com sede no Município de Sete
Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o SERPÂF -
Serviços de Promoção ao Menor e á Famflia, com sede no
Município de Sete Lagoas.
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.
Marcelo Cecé
Justificação: O SERPAF - Serviços de Promoção ao Menor e à
Família, fundado em 21/10/68, é uma entidade sem fins
lucrativos que busca desenvolver e congregar o menor e a
família, com o objetivo de solucionar os problemas sociais,
estimulando o desenvolvimento da comunidade através da
melhoria da saúde e da educação e da prática de atividades
desportivas e sociais.
- Publicaoo. 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
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 981/96
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias

Senhora das Graças, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias Sennora cas Graças, com sede no Município de
Sete Lagoas.
Art. 2 - 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: A Associação das Voluntárias Senhora das
Graças, fundada em 3/10/86, é uma entidade sem fins
lucrativos que busca desenvolver e congregar os usuários e
os funcionários da Irmandade Nossa Senhora das Graças, com
vistas á solução dos problemas sociais, estimulando o
convívio entre os membros da comunidade por meio de
promoções sociais, desportivas, civicas e culturais.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 982/96
Institui, no âmbito estadual, o Dia do Capoeirista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído, no âmbito estadual, o Dia do
Capoeirista, a ser comemorado anualmente no dia 3 de agosto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as dis posições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Paulo Schettino
Justificação: Colocada em prática no Brasil pelos escravos
africanos, a capoeira tornou-se, hoje, um símbolo da cultura
negra. De inicio proibida pelos grupos sociais dominantes,
resistiu, perdendo, aos poucos, seu caráter de luta para
tornar-se arte, passando a gozar de merecido reconhecimento.
Antes de obtê-lo, no entanto, essa prática padeceu de
enormes incompreensões, que se refletiram na legislação.
Sabe-se, por exemplo, que o Decreto flQ 487. de 11/10/1890,
buscava reprimir a atividade dos capoeiristas e muitos deles
foram presos, numa tentativa dos detentores do poder de
cercear essa manifestação cultural.
Nos dias atuais, felizmente, essa incompreensão não tem
mais vez. Diversos Estados e municípios brasileiros já
instituiram o dia 3 de agosto como o Dia do Capoeirista.
Interessada na preservação da cultura africana, a

Assembléia Legislativa tem agora a oportunidade de fazer
coro a esse amplo movimento de resgate das tradições
culturais brasileiras, aprovando este projeto.
Contamos, pois, com o apoio de nossos pares para a
tramitação do projeto ora apresentado.
- 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 Ng 983/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Infantil de Araçuai - ASSOCIAR -, com sede no Município de

Araçuai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Infantil de Araçuai - ASSOCIAR -. com  sede no
Município de Araçuai.
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.
Romeu Queiroz
Justificação: As crianças de hoje têm sido alvo de ações

estarrecedoras: tráfico e uso de drogas, violência sexual e
assassinatos. Tudo isso as leva à marginalização.



Nada mais justo Que se tomem providências com vistas à
libertação desses inocentes infantes dos grilhões da
miséria, da desagregação e do descaso, garantindo-lhes o
direito de ocupar o lugar que lhes deve ser reservado no
seio da família e da sociedade.
Quando retiramos um menino da rua e lhe damos a

oportunidade de freqüentar escola, ter assistência médica e
dentária, aprender uma profissão, receber o apoio e o
carinho que não teve em casa, ele passa a ter uma nova
perspectiva. Deixa a marginalidade e opta pela vida
comunitária.

Assim sendo, com esse espirito de acolher e educar crianças
e adolescentes sem recursos, a ASSOCIAR vem trabalhando para
consolidar seus ideais de amor, paz e justiça.
Por certo, este parlamento, reconhecendo o valor do
trabalho da entidade, se empenhará na aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI NQ 984/96
Declara de utilidade púb'ica a Fundação Cultural Santa

Rita, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Cultural Santa Rita, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A FunDação Cultural Santa Rita desenvolve um
importante trabalho há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, q ue não recebem, remuneração
pelo exercicio dos cargos que ocupam. Assim sendo,
solicitamos o apoio de nossos pares á aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI NQ 985/96
Declara de utilidade Dública a Escolinra Atleticana do

Menor Carente - E.A.M.C. -, com sede no municí p io de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Escolinha
Atleticana do Menor Carente - E.A.M.C. -, 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 Reuniões, 30 de setembro de 1996.
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José Bonifácio
Just ificação: A Escolinha Atleticana do Menor Carente, com
sede e foro em Belo Horizonte, tem por finalidade amparar o
menor carente, proporcionando sua iniciação na prática de
esportes, além de outras atividades de lazer, sociais,
culturais e educativas. E uma entidade sem fins lucrativos,
cujo estatuto está devidamente registrado em cartório, e
está em pleno funcionamento, conforme atestado do Delegado-
Geral de Policia, em anexo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, dc o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P4g 986/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de
Doença Renal de Caratinga-MG - ASDCERC -, com sede no
Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Portadores de Doença Renal de Caratinga-MG - ASDDERC -.
com sede no Município de Caratinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação dos Portadores de Doença Renal
de Caratinga-MG, entidade civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, de caráter
assistencial e duração limitada, objetiva congregar, em
nível municipal e regional, pessoas portadoras de
deficiência renal estudar e organizar manifestações e
reivindicações para promover a melhoria da prestação de
serviços públicos e particulares; e buscar os beneficios
sociais na aplicação dos direitos cívicos das pessoas
portadoras de doença renal, dando-lhes todo o apoio,
extensivo a seus dependentes legítimos.
O caráter de utilidade pública da entidade está

objetivamente demonstrado pela documentação anexa, e. em
decorrência das altas finalidades a que se propõe este
orojeto. espera-sea 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 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 -,
instituído pela Lei nQ 8.502. de 19 de dezembro de 1983.
integra a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Indústria, do Comércio e do Turismo.
Art. 2 - Compete ao Conselho:
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1 - formular a política estadual de turismo, acompanhar sua
execução, fixar prioridades 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 de
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 proposta orçamentária
anual para o setor de turismo;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos e programas

estaduais e regionais de desenvolvimento turístico.
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 patrimônio turístico.
Art. 3Q - O Conselho Estadual de Turismo é composto por 10
(dez) membros, que representarão, paritariamente, o poder
público e a sociedade civil.

l Q - Compõem a representação do poder público no referido
Conselho:
1 - o Secretário de Estado da Indústria, do Comércio e do

Turismo, que será seu Presidente;
II - o Presidente da TURMINAS, que será seu Vice-

Presidente, cabendo-lhe, ainda, as funções executivas;
III - os Secretários Adjuntos das Secretarias de Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral;
b) da Cultura;
IV - um representante da Assemblé

i
a Legislativa do Estado.

2g - A representação da sociedade civil ocorrerá por
eleição, em colégio eleitoral composto pelas seguintes
entidades:
a) Câmara cia Indústria de Turismo, representando a
Federação das Indústrias de Minas Gerais - FIEMG -;

) Conselho Empresarial de Turismo, representando a
Associação Comercial de Minas Gerais - ACMINAS -;
c) Serviço Nacional do Comércio - SENAC - representando a

F ederação do Comércio do Estado de Minas Gerais -;
d) Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH -;
e) Associação Brasileira cie Restaurantes e Empresas de

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

- AGTURB -;
i) União Brasileira de Promotores cie Feiras - UBRAFE -;
j) Associação Mineira de Municípios - AMM -.
3g - Caberá ao Secretário de Estado da Indústria, do

Comércio e do Turismo escolher e nomear os representantes
referidos, se não o fizerem as entidades competentes, no
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prazo de 60 (sessenta) dias contados da convocação ao
Colégio Eleitoral referido no parágrafo anterior.
Art. 4g - Os membros do Conselho Estadual de Turismo,
titulares e suplentes, representantes da sociedade civil,
serão nomeados pelo Governador do Estado e terão manaato de
2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
Art. 5Q - A eleição para as funções de direção do Conselho.
auxiliares da Presidência, será realizada na primeira
reunião após a aprovação de seu regimento interno, por
votação secreta.
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 contemplem os
diversos segmentos da iniciativa privada relacionados com a
atividade turística.
Parágrafo único - O funcionamento das câmaras setoriais

será regulamentado no Regimento Interno ao Conselho.
Art. B - 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. 9Q - O Regimento Interno deverá harmonizar a presença

da representação dos órgãos públicos e da iniciativa privada
na composição da diretoria do Conselho.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
especialmente a Lei nQ 11.477, de lg de junho de 1994.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1996.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Justificação: A reativação do Conselho Estadual de Turismo,

entidade criada há tantos anos por lei estadual, foi uma
reivindicação do Seminário de Turismo realizado na
Assembléia Legislativa, no segundo semestre de 1995. cujo
oDjetivo era o efetivo funcionamento do Conselho, com nova
estrutura, novas competências e nova composição. Pretende-se
que esse Conselho articule segmento tão importante da
atividade econômica do Estado, harmonizando as demandas do
setor privado e a implementação de uma Dolitica realista e
eficaz do Poder Executivo. Dai a conveniência de sua
composição paritária, a necessidade da instituição de
câmaras setoriais que o assessorem competentemente e a
ênfase a sua função deliberativa. Tudo isso objetiva fazer
do Conselho Estadual de Turismo um órgão central da
estrutura orgânica da administração pública voltado para a
realização dos objetivos da atividade turística em nosso
Estado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, de Educação e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 988/96
Dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo.
A Assemoléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - O Plano Mineiro de Turismo atenderá ao disposto
no art. 243 da Constituição do Estado e aos objetivos, às
diretrizes e às estratégias estabelecidos no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, tendo por fundamento
os seguintes princípios:
1 - valorização e preservação do patrimônio histórico-

cultural e natural
II - integração e desenvolvimento econômico e social das

diversas regiões do Estaco;
III - orojeção de Minas no Pais e no exterior:
IV - promoção do homem;
V - desenvolvimento ao turismo interno.
Art. 2Q - São objetivos do Plano Mineiro de Turismo
definir, orientar e implementar a política pública estadual
para o setor, com vistas:

- ao aumento dos fluxos turísticos, da taxa de
permanência e do gasto médio dos turistas como meio de se
ampliar o mercado de trabalho e a geração de renda no
Estado;
II - à 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 ca infra-estrutura de apoio;
IV - ao aproveitamento turístico dos recursos naturais e

culturais que compõem o patrimônio turistico do Estado,
objetivando sua valorização e preservação;
V - à promoção e à divulgação do produto turístico mineiro;
VI - à definição de prioridades para o estimulo e incentivo

a áreas, empreendimentos e ações:
Vil - à oferta de suporte a programas estratégicos de
captação de eventos nacionais e internacionais para o
Estado;
VIII - ao estimulo e ao fomento de programas de capacitação
profissional para o setor;
IX - ao estímulo à municipalização do turismo, com ênfase

na integração regional por via da descentralização dos
processos de planejamento e gerenciamento das atividades.
Art. 3 - 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 específicas:

- preservação do património histórico-cultural e
documental
II - proteção e utilização sustentada do patrimônio

natural
III - informação, estatística e "marketing do produto

turístico;
IV - desenvolvimento da infra-estrutura turistica:
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;
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IX - formação da consciência turística;
X - formação e aprimoramento de recursos humanos.
Art. 4Q - O 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
fiscalização das atividades do setor de turismo.
Art. 5Q - A exploração dos empreendimentos e a prestação
dos serviços de turismo caberá à iniciativa privada, ficando
o Estado com as atividades de apoio e as ações de natureza
supletiva.
Art. 6g - Compete á Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -
a formulação, a coordenação e a implementação do Plano
Mineiro de Turismo.
Art. 7Q - A execução da Politica Estadual de Turismo será
implementada de forma descentralizada, com o concurso e a
participação dos órgãos e entidades da administração
estadual pertinentes, dos municípios e da iniciativa
privada, mediante coordenação da TURMINAS.
Art. 8g - A ação do Estado será viabilizada por meio de:
1 - recursos orçamentários e outras receitas da TURMINAS;
II - linhas de crédito de instituições financeiras;
III - incentivos financeiros e fiscais;
IV - recursos do Fundo ae Assistência ao Turismo - FASTUR -

V - recursos provenientes de outros 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. 9g - A aprovação de planos, programas e projetos
relacionados com a formulação e a execução da política
estadual de desenvolvimento do turismo caberá ao Conselho
Estadual de Turismo - CET -. órgão deliberativo, instituído
pela Lei no 8.502. de 19 de dezembro de 1993, subordinado à
Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do 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
especifica.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) diasa contar da cata ce sua publicação.
Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei flQ 11.477, de lQ de dezembro de 1994, e
a Lei no 11.483, de 7 de junho de 1994.
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1996.
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Justificação: A indústria turistica tem sido a atividade
econômica que mais se expande no mundo, movimentando
recursos altamente significativos, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida de numerosas populações,
divulgando cultura e aproximando pessoas.
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Em Minas Gerais, no entanto, o setor ainda está por ser
racionalmente desenvolvido, malgrado as reconhecidas
potencialidades do Estado, o interesse das autoridades
governamentais e as reivindicações apresentadas pelas
empresas privadas e pela sociedaoe em geral.
A realização do Seminário Legislativo Turismo, Caminho das
Minas pela Assembléia Legislativa, mais do que resgatar a
importância da atividade, representou um marco fundamental
para a elaboração de uma moderna Política estadual de
turismo que contemple os interesses, as necessidades e as
aspirações das entidades públicas e privadase da sociedade.
A formulação de propostas com vistas à elaboração de
projeto de lei em que sejam determinadas as orientações e a
responsabilidade da administração pública foi a culminância
cesse evento, cujo resultado será concretizado no
instrumento juridico que ora se apresenta.
A racionalização da estrutura estatal e o restabelecimento
da responsabilidade dos órgãos públicos envolvidos no setor,
a compatibilização da política estadual com a política
nacional de turismo, bem como a definição clara de
diretrizes e objetivos co Estado serão, certamente, alguns
dos importantes resultados decorrentes deste projeto.
Propõe-se uma Política flexível e dinâmica e uma estrutura
racional, capaz de ajustar-se à realidade com eficiência,
para que Minas possa, em curto prazo, mudar essa situação de
subaproveitamento de seu invejável patrimônio histórico-
cultural e natural.
Na convicção da importância deste projeto de lei, contamos

com sua aprovação por nossos pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c o art. 103, do Regimento Interno.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Francisco Ramalho e outros, Paulo Piau e Arnaldo
Penna.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Luiz Antônio Zanto, Bilac Pinto, Irani Barbosa e Wanderley
Ávila e das Comissões ce Saúde e Ação Social e de Educação
(2).

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

Deputados, distinta galeria, há aproximadamente um ano,
tivemos a oportunidade de provocar nesta Casa a deflagração
de um processo que culminou no Seminário Legislativo
Turismo: Caminho das Minas.
Devemos confessar Que, na ocasião, surpreendeu-nos a

competência dos re presentantes do 'trace" turistico neste
Estado. As reuniões preparatórias do encontro, congregando
lideranças da iniciativa privada e ce órgãos públicos afetos
a questão, mostraram com clareza que existe entre nós a
plena consciência das potencialidades de nossa terra como
Pólo do turismo receptivo. Patenteou-se, por outro lado, a
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necessidade urgente de uma política flexível e dinâmica que
fosse instrumento de promoção dessa atividade que, em muitos
países, é o carro-chefe da economia.
Ficou evidente a inadequação da Lei ng 11.483. de 1994,

que, embora recente, fora atropelada pelas rápidas e
profundas transformações experimentadas pelo setor.
O seminário foi um sucesso, graças à intensa participação

de todos os segmentos interessados no tema e resultou num
documento final denso no qual ficaram nitidas as principais
reivindicações da sociedade.
Como resultado desse texto e do trabalho conjunto de

Deputados e da comissão de representação, q ue se desdobraram
para que o evento tivesse conseqüências concretas, chegam
hoje, a esse Plenário, dois projetos de lei de autoria da
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Um deles dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo. O

ôrgão, criado em 1983, tem uma missão estratégica
fundamental a desempenhar. Por isso mesmo, uma das
reivindicações do documento final do seminário era sua
reativação e reestruturação, de modo que ele se tornasse
apto a promover a harmonização das demandas da iniciativa
privada e inspirasse o poder público na formulação de uma
política eficaz e realista para o setor.
O outro projeto reformula o Plano Mineiro de Turismo de

forma a atender às reais necessidades da indústria sem
chaminés em nosso Estado.
Ambas as proposições são o fruto do debate democrático

estabelecido por intermédio da parceria entre esta Casa, o
Governo do Estado e a sociedade civil. Por isso mesmo,
resultam de idéias amadurecidas num exaustivo esforço para
compor divergências e inaugurar uma nova fase no diálogo
entre o "trace" turistico e o poder público.
Com relação a elas, estamos encaminhando hoje três tipos

de requerimentos. Estamos requerendo a audiência cia Comissão
de Administração Pública, estamos solicitando tramitação em
regime de urgência para a matéria e também que ela seja
examinada em reunião conjunta de comissões.
A primeira reivindicação prende-se à necessidade de se

esgotarem todas as possibilidades de discussão dos projetos
para que as leis resultantes sejam as melhores possíveis. As
duas últimas expressam a preocupação de que tenflamos muito
em breve em vigor normas adequadas à realidade do turismo em
Minas Gerais.

Temos pressa. O desenvolvimento da atividade turística não
pode esperar. E preciso pois eliminar todo e qualquer
entrave burocrático, toda e qualquer causa de demora para
que novos horizontes se abram para o setor. Obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

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

Deputados, representantes da imprensa, estamos aqui, no dia
de hoje, para tentarmos, juntamente a todos, entender o que
está acontecendo no nosso Pais, com relação aos problemas
que estão aflorando a partir das campanhas eleitorais.



Estamos num processo de amadurecimento político, de
crescimento da consciência de cidadania, mas me preocupa o
fato de o PT, no Rio de Janeiro, estar pedindo a todos os
cariocas que anulem seus votos.
Acho q ue isso é. no mínimo, antidiciático, num momento como

este em que a prática das eleições é tão importante. Se não
Podemos escolher o ideal, escolhamos o melhor: se não
Podemos escolher o melhor, escolhamos o menos pior. Do
contrário, nunca poderemos cobrar nada daqueles que forem
eleitos. Assim, gostaria de registrar, primeiramente, omeu
repúdio a uma posição corno essa, adotada no Rio de Janeiro.
Acredito mesmo que esse não seja, como foi noticiado, o
pensamento do Prefeito de São Paulo. A própria candidata á
Prefeitura daquela cidade também repudiou essa atitude. De
qualquer maneira, é um pensamento antididático, para um
partido que quer trabalhar tanto na militância.
Quem assistiu ao debate entre os candidatos Célio de Castro
e Amilcar Martins pôde observar. primeiro, que o candidato
Célio de Castro, além de incorrer numa série de inverdades,
demonstrou que. durante o tempo em que ficou na Prefeitura
de Belo Horizonte como Vice-Prefeito, sequer se inteirou, de
fato, dos problemas e ca realidade daquela Prefeitura. Ele
sequer tinha conhecimento de que, como a maioria das
Prefeituras, a de Belo Horizonte não possui divida
mobiliária, ou seja, não emitiu titulo para criar dividas
para o município.
A segunda preocupação é a de que ele tem conhecimento de

que o Estado de Minas Gerais não deve R$14.000.000.000,00 ou
R$16.000.000.000.00, mas o débito do Estado, somando tudo -
divida mobiliária, divida contratual, divida flutuante -.
está em torno de R$11.500000.000,00. R$11.600.000.000,00.
já negociados com o Governo Federal, graças á competência do
Governador Eduardo Azeredo. O Estado de Minas Gerais está,
hoje, em uma situação relativamente confortável com relação
a essa divida. Apesar de ter conhecimento disso tudo, ele
fez questão de mentir. Ele conhece esses números, como
Deputado Federal que foi. Ele sabe que o Governador Eduardo
Azeredo não contraiu essa divida. Pelo contrãrio, quando ele
assumiu seu mandato, a divida girava em torno de
R$4.600.000.000,00. Sem que um centavo a mais fosse tomado.
por causa da estabilização da economia e da necessidade de
se adequar a uma nova realidade, a divida Subiu em torno de
R$8.700.000.000,00. Uma parte dela, em torno de
R$7O000.000,00, é divida internacional, com juros
perfeitamente razoáveis. Mas esse valor cresceu apenas pelo
processo da estabilização econômica e essa divida não foi
contraída pelo Governo do Estado. E ele, sabedor disso, fez
questão de dizer, a todo momento, que o Governo de Minas
estava com uma divida absurda, o que é mentira.
O que me preocupa é que um político como ele, comunista,

que sempre se definiu assim em toda sua trajetória política,
neste momento, por causa das eleições, alia-se a
empreiteiras e ao ex-Governador Newton Cardoso. O que
importa é ganhar a Prefeitura e não as posições ideológicas.
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Ele se apresenta como o salvador da pátria, mas faz
acordos espúrios que serão rejeitados pela população. Temos
a certeza de que isso acontecerá.
Uma terceira questão que nos preocupa bastante é que o PT
disse que não poderia fazer acordos com o Dr. Célio de
Castro porque ele estava ligado a Newton Cardoso, agora,
fecha acordo com o atual candidato a Prefeito, Célio de
Castro, apoiando-o irrestritamente e dizendo aue ele
representará a continuidade do trabalho do Prefeito Patrus
Ananias na Prefeitura de Belo Horizonte.
Ora, o que foi que mudou? A posição do Partido? O candidato
já não é o Célio de Castro que pensava diferentemente h
poucos dias? O que mudou? Então nos perguntamos: como é
possível uma coligação, uma frente que vai unir o PFL de
Hélio Costa e Paulino Cicero; o PMDB de Newton Cardoso e o
PT de Patrus Ananias? Como ficaríamos se esse candidato
viesse a ganhar? Graças a Deus, ele não vai ganhar. Mas quem
iria governar? O PFL de Hélio Costa, com suas idéias
neoliberais? Newton Cardoso, com sua proposta de assumir o
Governo de Minas Gerais? Ou o PT, com a continuidade do
trabalho de Patrus Ananias? Como vamos ficar com relação a
essas questões? São questões que me têm inquietado bastante
e que gostaria de trazer a esta Casa.
Há outra questão que precisamos esclarecer. Preocupou-me,

ontem, quando assistia à televisão, um anúncio da Secretaria
da Fazenda dizendo que o Governo do Estado agora está
negociando em até 100 meses o parcelamento de dividas.
Gostaria de esclarecer à opinião pública que o Governo de
Minas está apenas cumprindo uma lei aprovada nesta Casa, a
Lei ng 12.282, de minha autoria e de iniciativa desta Casa.
Deveríamos esclarecer à opinião pública que essa lei é cie
iniciativa e autoria desta Assembléia Legislativa. Não se
deve atropelar o processo legislativo e não custaria nada
reconhecer que o projeto partiu desta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira.
o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira s - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, hoje, 15 de outubro, comemora-se o Dia do
Professor. Desta tribuna, como Deputado Estadual e Líder da
Bancada do PMDB nesta Casa, enviamos nossos cumprimentos a
todos os que militam na área do ensino.
Todos nós já sabemos da importância do professor para a

construção do desenvolvimento de uma nação. E. por falar em
construção, há uma analogia que se aplica bem a esses
valorosos profissionais: de nada adianta construirmos uma
bela casa sem o alicerce, que prepara e forma gerações,
solidificando, assim, as bases para a edificação de uma
Nação mais desenvolvida, justa e democrática. E uma bela
metáfora. Mas, deixando de lado essa simbologia e analisando
a realidade em nosso Pais, deparamos com um quadro difícil
tanto no que respeita ao ensino, quanto ã valorização dos
profissionais da área, especialmente no ensino público. São
professores mal pagos, crianças que nunca foram á escola,
altos índices de evasão escolar e repetência, ensino
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deficiente. Por isso, essas colocações não visam a tirar o
brilho desta justa comemoração. Além de alerta, elas,
também, servem como homenagem, pois temos certeza de que
todo esse imenso contingente de profissionais conhece de
perto esses problemas e torce para que soluções sejam
encontradas. Esta é, sem dúvida, uma boa maneira de se
homenagear o pessoal da área de ensino, porque, mais do que
nunca, nosso povo quer, realmente, ver ações concretas, e
não, projetos que nunca saem do papel, do discurso.
Seguindo essa linha de pensamento, é hora de toda a Nação

ampliar a consciência para os novos tempos que vivemos.
Embora já se tenha tornado lugar comum dizer que, enquanto
não resolvermos os problemas da área de educação, não
chegaremos a solucionar outros problemas, não custa repetir
esse discurso. Enquanto o Pais não der á educação o merecido
reconhecimento, estará condenando a si mesmo, comprometendo
o futuro de suas gerações, porque, numa fase em que a
qualificação da mão-de-obra é indispensável à integração no
mercado mundial globalizado, o Brasil não pode fazer de
conta que não percebe essa importante tendência. Estudos
recentes comprovam isso. Dados da Organização de Cooperação
e Desenvolvimento Econômico demonstram que as economias dos
paises dependem, cada vez mais, ao conhecimento. Esse órgão
calcula que mais da metade do PIB, rios paises ricos,
atualmente, tem base no conhecimento. E o que, hoje, se
denomina capital intelectual, que confere ao talento
individual valor semelhante ao do capital financeiro ou
patrimonial propriamente dito.
Portanto, é hora de o Brasil tomar conhecimento dessas

mudanças que permeiam a sociedade, incluir no curriculo da
Nação a disciplina da vontade e da perseverança para sanar
os problemas que envolvem a educação, a fim de receber
diploma de competência e se candidatar ao posto de uma das
nações de Primeiro Mundo. Esse diploma só será conseguido
com a formação de alunos com uma sólida base educacional e
professores mais respeitados, valorizados e reconhecidos no
importante papel de construtores da Nação.
Neste 15 de outubro, fica, então, nossa homenagem aos
professores, em forma de apelo à Nação. Que o Brasil possa
ingressar numa nova escola, num novo tempo. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Mactiado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, 2resentes nas galerias,
imprensa, ao ocuparmos a tribuna nesta tarde, nosso tema
seria apenas o dia 15 de outubro, em que os trabalhadores da
educação, em especial os professores, comemoram o seu dia.
Mas estaremos abordando um outro tema, já que foi aqui
tratado pelo ilustre Deputado Miguel Martini, e comentando o
Posicionamento do PT no 2Q turno das eleições.
Quanto ao primeiro tema, devo dizer que os trabalhadores

da educação têm pouco a comemorar no dia 15/10/96, pois
acabam de sofrer um ataque brutal por parte do Governo
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neotucano que temos, hoje, comandando este Estado. Estamos
assistindo, não só em nível estadual, mas também nacional, à
c ri ação de mais um pacote, o pacote lançado pelo Presidente
Fernando Henrique, para causar mais dano e, acima de tudo,
levar o pânico aos servidores públicos. O trabalhador da
educação está há mais de um ano sem reajuste salarial, sem
condições de desenvolver o seu trabalho, e vemos o Governo
querendo tratar os servidores, em especial os da educação,
como marajás. Queremos deixar aqui os nossos cumprimentos a
esses trabalhadores e desejamos que continuem lutando para
que, de fato, a nossa população, a nossa juventude e
principalmente a criança possam ainda ter algo a comemorar
neste Pais. Parabenizamos os trabalhadores da educação e o
SIND-UTE, que completa 17 anos de luta.
Nós, que também somos da educação, professor licenciado do

Estado de Minas Gerais, ainda nos lembramos de 1979, quando
surgiu o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, o SIND-
UTE, naquela é poca União dos Trabalhadores na Educação, UTE.
Ainda nos lembramos das bombas de gás lacrimogêneo, dos
cães, dos jatos d'água do Corpo de Bombeiro em cima dos
professores, na Praça Sete, na Afonso Pena e na Praça da
Liberdade, durante o Governo Francelino Pereira. Os
trabalhadores do ensino ainda têm isso na sua memória. Mas
resistimos bravamente e vamos continuar resistindo a essa
política contrária aos trabalhadores do ensino.
Quero cumprimentar a diretoria do SIND-UTE, que está
resistindo bravamente a esse desmonte do serviço público.
Queremos, também, deixar registrado que este dia 15 é mais
um dia de reflexão, para ver implementado no Estado um
ensino de qualidade.
Então, em nome do PT, queremos deixar nossos cumprimentos e
lamentar a Política desastrosa do Governo com relação ao
ensino neste Pais e neste Estado.
O segundo tema que gostaríamos de abordar, lamentando o
ocorrido, é a atitude do Deputado Miguel Martini ao
questionar a aliança que o PT fez no 2g turno das eleições.
E o PT quem decide com quem vai fazer aliança, e não os
tucanos. Somos um partido forte e decidimos por conta
própria.

No que diz respeito ao Rio de Janeiro, os companheiros do
PT, reunidos, verificaram que não havia como apoiar os dois
candidatos no 2g turno: Sérgio Cabral e Conde. A militância
do PT entendeu que não há diferença entre esses candidatos;
por isso, entendeu que a melhor politica seria a indicação
do voto nulo, como voto de protesto, para mostrar que esses
dois candidatos não têm projetos objetivos e concretos para
mudar a política do Rio de Janeiro.
No que diz respeito á política de Belo Horizonte, o nosso

candidato não foi ao 2g turno, mas analisamos os candidatos
e vimos que há diferença entre eles, razão pela qual fizemos
a opção de apoiar a candidatura de Célio de Castro.
Aconteceu como na eleição Passada. em que, ao analisarmos os
candidatos para Governador, no 2g turno, vimos que não havia
igualdade entre Eduardo Azeredo e Hélio Costa. Foi por isso
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que o PT definiu, naquele instante, que era preciso derrotar
a política implementada e a proposta apresentada por Hélio
Costa, e fizemos, então, uma opção pela candidatura de
Eduardo Azeredo. Mas isso não significa que tenhamos que
concordar com tudo que ele faz. Tanto é que f azemos oposição
nesta Casa.
No que diz respeito à política no 2g turno em Belo

Horizonte, o nosso apoio a Célio de Castro se deve ao fato
de já o conhecermos da Vice-Prefeitura, ao lado de Patrus
Ananias. Ele participou e ajudou, na Frente BH Popular, a
fazer uma administração que hoje é reconhecida Dela maioria
do povo de Belo Horizonte, Tanto é que a soma dos votos ce
Célio de Castro e Virgiuio Guimarães dá mais de 60%,
demonstrando que a população de Belo Horizonte reconhece que
a administração de Patrus Ananias fpi um avanço, foi uma
vitória e deve ser preservada. E é por essas propostas
objetivas e concretas que estamos discutindo o apoio no 2Q
turno, pela manutenção do orçamento participativo, pela
discussão e manutenção da Escola Plural em Belo Horizonte,
que é uma modificação e um cont r aponto ao Projeto de
Qualidade Total implementado pelo Estado.

E exatamente em cima de propostas objetivas e concretas
que fazemos politica. Nós, do PT, votamos e fizemos campanha
para o Governador Eduardo Azeredo contra o Hélio Garcia e
temos exigido dele. Não fazemos da política um banco de
negócios. Essa não é nossa prática nem nossa política.
Demonstramos isso tanto no Governo do Estado quanto na
Prefeitura. A Bancada do PT estará, publicamente, fazendo um
manifesto de apoio à candidatura de Célio de Castro,
entrando numa Campanha para discutir projetos e propostas
para Belo Horizonte.
E. para finalizar. Sr. Presiaente. Queremos denunciar o
processo eleitoral que ocorre, hoje, na cidade de
Uberlândia. Chegamos, nesta madrugada, de Uberlândia, onde
participamos de uma coligação com o candidato Zaire Rezende,
tendo como Vice o candidato Orlando Rezende. do PT.
Queremos, aqui, denunciar para toda a Minas Gerais o que faz
o candidato do PPB, virgiuio Galassi. O Ministério Público
começou ontem a ouvir o Secretário Municipal de Obras
Públicas e a Empresa Municipal de Habitação. Foram
diStribuidoS. em Uberlándia, vários terrenos em diversos
bairros. Para que todos possam acompanhar, os candidatos do
PPB e do PFL doaram vários lotes nos Bairros Canaã.
Seringueiro e outros de Uberlândia. E o Ministério Público
já tem provas. Em qualquer município isso daria a cassação
imediata do mandato, mas, infelizmente, em Uberlândia. a
justiça está sendo complacente com essa doação de imóveis.
Além da doação dos imóveis, foi distribuído muito material
de construção. Queremos denunciar isso e dizer que estaremos
no Ministério Público exigindo a apuração r i gorosa de tudo,
porque temos que acabar com essa compra de votos, para que
Possamos ter um processo eleitoral livre e limpo. No 1Q
turno. colocaram radioamadores em vários pontos da cidade,
os quais dirigiam e controlavam todo o processo. Mais de 10
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mil cabos eleitorais pagos, trabalharam no dia da eleição.
No 2g turno, são 20 mil pessoas pagas para induzirem o
processo de votação. Isso é para vocês terem uma idéia do
que o poder econômico pode fazer. Mas, apesar disso, temos
convicção de cue vamos derrotar o candidato do PPB, tendo
como vitoriosos os candidatos Zaire Rezende e Orlando
Rezende, numa coligação progressista, a favor do municipio,
e não de interesses Individuais. Vamos continuar lutando e
esperando que a justiça prevaleça, a fim de extinguir
totalmente esse processo de compra de votos e troca de
favores com o dinheiro do município.
O Deputado Anderson Adauto* (Em aparte) - Um aparte,
Deputado. Por ser do Triângulo Mineiro, conheço um pouco da
história de Uberlândia e gostaria de dizer que,
infelizmente, o Deputado Gilmar Machado tem razão em tudo
que fala. Mas é importante dizer também para o resto dos
nossos companheiros que tudo isso acontece, mas, apesar
disso, vamos ganhar as eleições porque o nosso candidato é
muito compromissado com a parte social.
Além disso, com a contribuição do PT, temos a certeza

absoluta de que chegaremos em primeiro lugar.
Quero aproveitar a oportunidade, para dizer que o que

restou da Bancada do PMDB terá que se unir com o PT e com os
outros partidos que, isoladamente, também esperamos que
apóiem a candidatura de Célio, para que possamos dar a nossa
contribuição aqui ce dentro e fazer uma coisa que não está
sendo feita até hoje, que é fazer com que aquilo que
acontece no parlamento ecoe lá fora. Esperamos que aconteça
uma união desses Deputados que vão apoiar a candidatura de
Célio de Castro.

Fiquei sabendo hoje que a coordenação da campanha do nosso
adversário em Belo Horizonte será feita pelo nosso
Presidente Agostinho Patrús. Tenho a certeza de que, com a
coordenação do nobre Deputado Agostinho Patrús, não teremos
essas preocupações que temos em Uberlândia, de uso de
recursos públicos na campanha politica, porque isso não
acontecerá aqui em Belo Horizonte. Já é uma grande
tranqüilidade para nós sabermos que teremos à frente da
coordenação da campanha do nosso adversário dois homens
públicos dessa grandeza, o Presidente deste Poder e o Vice-
Governador do Estado. Estamos certos de que o que V. Exa.
está denunciando hoje sobre o processo eleitoral em
Uberlândia - e em cujo processo de denúncia queremos ajudar
- não acontecerá aqui em Belo Horizonte, porque o nosso
adversário terá à frente de sua campanha esses dois homens
públicos brilhantes e, principalmente, honrados, que não
permitirão de forma alguma o uso de recursos públicos na
campanha em Belo Horizonte. São as minhas coiocações.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Gilmar Machado - Quero agradecer ao Deputado e

concordar com S. Exa. Queremos que termine esse processo de
aliciamento que ocorre em Uberlândia. Tenho a certeza de
que, com a coordenação de Agostinho Patrús e Walfrido dos
Mares Guia, a máquina administrativa não entrará na campanha
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aqui em Belo Horizonte, e teremos realmente o debate de
idéias, no qual o povo poderá se manifestar livremente e
dizer qual será o melhor. E estamos certos de que será Célio
de Castro. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa aqui presente,
inicialmente, queremos, em nosso nome e em nome do PL,
apresentar os nossos cumprimentos aos professores do Estado
de Minas Gerais pela passagem do seu dia. Esperamos que
muitos discursos possam sair da retórica e caminhar em
direção à prática, para que possamos ver efetivamente
valorizada, como é prometido ná tantos anos, essa classe
extremamente importante e, mesmo. imprescindível. Esperamos.
mais, Srs. Deputados, que, a partir do ano que vem, possa
haver uma fiscalização mais rígida dos Prefeitos Municipais
e das Prefeituras, no que diz respeito ao uso dos 25% dos
recursos orçamentários de cada município. Que eles possam
ser efetivamente aplicados na educação do nosso Estado e dos
nossos municípios. O que estamos observando até hoje são os
subterfúgios que os Prefeitos utilizam, ao fazer constarem
como aplicação da verba da educação (os 25% que a Carta
Magna do nosso Pais determinou) obras ligadas a outros
setores absolutamente diferentes, enquanto faltam recursos
para serem aplicados no exercício efetivo da educação em
nosso Estado. Temos conhecimento de Prefeitos que constroem
estradas e colocam os recursos da obra como sendo verba da
educação, de Prefeitos que constroem quadras poliesportivas
e campos de futeool, que compram veículos e colocam nas
verbas da educação.
E óbvio e claro que faltarão recursos, como têm faltado,

para aplicar na valorização profissional do professor, no
seu aperfeiçoamento educacional e trazer um bom desempenho
aos seus municípios.
O Tribunal de Contas do Estado está atento a esse

problema, e serão dezenas ou talvez centenas de Prefeitos
Que, terminando os mandatos, irão responder perante ele e
perante a justiça deste Estado pelo crime que estão
cometendo, ao colocar obras absolutamente estranhas à
educação na rubrica a esta referente. Ficam nossos
cumprimentos ao professor do Estado de Minas Gerais, e
fazemos coro com os Deputados que usaram esta tribuna e
fizeram a saudação ao Dia do Professor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que nos traz hoje à

tribuna é o dever de transmitir uma apreensão muito grande
do comércio da cidade de Montes Claros diante da 'blitz'
fiscal que se instalou na última semana. Tenho em mãos um
jornal Que circula no Norte de Minas, o 'Jornal de
Noticias". o ma's lido øe Montes Claros, que denuncia o
terrorismo fiscal no município e na região.
Estivemos reunidos neste final de semana com a Câmara de

Diretores Lojistas e com o Sindicato do Comércio Varejista
de Montes Claros. Após essa reunião, o comércio de Montes
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Claros oficializou a reclamação à Secretaria da Fazenda, na
pessoa do Secretário Adjunto, Luiz Antônio Atayde
Vasconcelos, que esteve em Montes Claros e pôde verificar a
forma voraz com que essa "blitz" fiscal chegou àquele
municí p io. Ficou constatado que, através dessa fiscalização,
o Estado pretende aumentar a sua arrecadação. Entendemos que
o Estado de Minas Gerais tem que exercer uma fiscalização
constante, principalmente contra os sonegadores de impostos.
Agora, querer forçar o comércio a retomar o crescimento, a
retomar um recolhimento dos seus impostos, principalmente
neste momento difícil que estamos vivendo, em que o
comércio, sabidamente, não está vendendo absolutamente nada,
é querer, nas palavras do dirigente do CDL, tirar leite de
pedra, é querer forçar o comércio a recolher uma certa
quantia que ele não está recebendo.
Temos certeza absoluta de que não é essa a determinação do

Governador Eduardo Azeredo em Minas Gerais; sabemos que o
Governo tem a receber mais de R$4.000.000.000,00 em impostos
atrasados e sonegados e entendemos que essa ação tem que
existir, mas não da forma como está sendo executada. Um
representante da Secretaria da Fazenda, de Belo Horizonte,
declarou em alto e bom som, através da imprensa, que seu
objetivo é fechar cerca de 3 mil estabelecimentos comerciais
em Montes Claros e no Norte de Minas. Pergunto aos Deputados
e ao povo mineiro: nesta crise que estamos vivendo, ao se
fecharem 3 mil estabelecimentos comerciais no Norte de Minas
Gerais, a região mais pobre e sem benefícios, como fica a
situação, não de 3 mil estabelecimentos comerciais, mas de
milhares de pessoas que trabalham no comércio e que precisam
do salário para sobreviver? Será um desemprego em massa.
Acredito que urna declaração desse tipo traduz um momento
infeliz de uma pessoa ligada ao Governo, mas não traduz o
pensamento do Governador Eduardo Azeredo. das pessoas de
bom-senso que, efetivamente, administram, que têm em suas
mãos as ações administrativas neste Estado.
Não existe nada mais triste, nada mais angustiante que o

desemprego. O Governador Eduardo Azeredo, por diversas
vezes, na sua campanha e mesmo como Governador do Estado,
disse que a sua principal preocupação é com o desemprego,
que ninguém pode viver tranqüilo, cuidar da sua família,
estando desempregado e passanco fome. Acrescento às palavras
do Governador: as pessoas não têm condições nem mesmo de
amar a Deus, de barriga vazia, desempregadas e preocupadas
com seus filhos. E ai chega um ilustre cidadão dizendo à
imprensa que o objetivo é fechar 3 mil estabelecimentos
comerciais na região. Estamos tornando pública essa denúncia
do comércio de Montes Claros. Faremos chegar também ao Sr.
Secretário da Fazenda a denúncia relativa a esse momento
infeliz.
Acredito. Srs. Deputados, que pagar imposto é o exercício

da cidadania e um dever de todos nós. Pagamos nossos
impostos sabendo que os recursos auferidos estão sendo bem
aplicados e deverão ser usados em favor de todos. Mas pagar
o que não se deve, recolher aos cofres públicos recursos
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irreais, num momento em que o comêrcio, não só de Montes
Claros como de todo o Estado, está passando por momentos
dificeis, quando muitos estabelecimentos comerciais
encontram-se desertos, não é possível.
Torno públicas essas denúncias em nome do comércio de

Montes Claros. Esperamos que o Governador Eduardo Azeredo,
juntamente com o Sr. Secretário da Fazenda, possam levar
adiante esse plano governamental de recolher o que é devido.
"Dai a César o que é de César". Mas não podemos penalizar o
comércio, que já se encontra por demais sacrificado diante
desta grande recessão, diante da grave crise; e,
principalmente, não podemos penalizar o trabalhador, que se
encontra sem emprego ou subempregado, recebendo muito pouco
em relação à importância do traoalho Que exerce em nosso
Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Toninho

Zeit une.
O Deputado Toninho Zeitune* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, as denúncias que farei desta tribuna não
expressam os sentimentos do candidato ou do pai, nem
tampouco do nomem Que sofreu um atentado á sua vida por
estar querendo zelar pelos interesses da comunidade.
Expressam, isto sim, os pensamentos do cidadão indignado
diante de atentados cometidos contra o sagrado direito do
povo de manifestar sua vontade através das urnas. Por esse
direito lutamos durante o regime autoritário, numa época em
que ser oposição era correr riscos. Sem medo, fundamos o MDB
de Guaxupé e nos juntamos a líderes de expressão nacional na
resistência democrática. Integramos as forças progressistas
e ajudamos a conquistar, palmo a palmo, a normalidade
política para o Brasil. Por isso, não podemos assistir
calados a atitudes Que viciam resultados eleitorais e tentam
colocar por terra liberdades conseguidas a duras penas.
Nosso compromisso com a democracia obriga-nos a denunciar

a seqüência de infames irregularidades cometidas em Guaxupé
no último pleito. Obriga-nos a denunciar as enormidades
praticadas sob as vistas de um Juiz Eleitoral omisso, quando
não conivente.
Faz parte das tradições de Minas o respeito aue sua

magistratura tem no contexto nacional. Os membros ce nosso
Poder Judiciário são apontados como exemplo de trabalho,
seriedade e correção. Há. entretanto, exceções. Ás mãos de
uma dessas exceções Guaxupê ficou entregue no último 3 de
outubro.
O magistrado, cujo dever era garantir de modo isento a

regularidade das eleições para Que O povo tivesse paz e
segurança para manifestar de modo legitimo sua vontade, não
teve nem mesmo a preocupação de esconder sua parcialidade. E
como aue pressionado por figuras que vivem no ostracismo
político, tal qual o Sr. Cal ichio. direcionou os trabalhos
no intuito claro de favorecer a corrente adversária.
S. Exa. divulgou instruções segundo as quais os crachás de

fiscais e delegados de partidos não precisavam ser visados
por ele. Entretanto, visou os do PSDB e orientou os
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Presidentes de Mesas a exigir os vistos. Em conseqüência
disso, os trabalhos correram sem fiscalização por parte do
PMDB na quase totalidade de sua duração. Procuramos o Juiz
Or. Marcos Alves de Andrade, para conceder-nos as
credenciais, e não conseguimos encontrá-lo em oarte alguma.
As eleições ocorriam, aparentemente, sem sua presença.
Entre as trapalhadas daquela autoridade está ainda a

autorização para que os eleitores pudessem votar vestindo
camisetas com propaganda de candidatos. O espírito volúvel
do magistrado mudou. Após avisar previamente os nossos
adversários, mandou prender quem comparecesse às urnas com
as tais camisetas. Até as 10 horas, 200 prisões de eleitores
já haviam sido efetuadas, na maioria militantes de nossa
agremiação.
Câmeras de video e rádios intercomunicadores foram

operados livremente por nossos concorrentes, intimando os
cidadãos mais simples. Entretanto, quando um eleitor nosso,
portando uma simples máquina fotográfica, testemunhou a
irregularidade de um mesário que passou duas cédulas a um
votante, mandaram prendê-lo.

As irregularidades não cessaram ao término do processo de
votação. Prosseguiram durante a apuração, quando foram
indicados 95% dos mesários aliados do candidato adversário e
cometidos verdadeiros crimes contra a expressão ca vontade
popular e contra a democracia. Em uma das mesas apuradoras,
a Presidente Mariana Bassi, confiante na impunidade,
fraudava e desrespeitava as normas usando caneta azul.
E lamentável o fato de que 90% dos mesários foram

apanhados usando caneta azul, que foram apreendidas, e foi
solicitado que a irregularidade fosse constada em ata, fato
que o magistrado objetou e fez valer mais uma vez o abuso de
seu poder, deixando eue os mesários utilizassem caneta azul
também no dia seguinte.
Os fatos são tão graves que a Promotora, Dra. Daise

Cristina, teve conhecimento dos crimes eleitorais, mas não
tomou nenhuma providência. O computador utilizado para somar
os resultados era operado pela filha do Juiz, toda sua
família trabalhou ria eleição.
Recorremos quanto à regularidade de 20 urnas. Em todas as

decisões evidenciou-se a falta de isenção do julgador, como
o uso da caneta de cor azul para votar também no 2g
quadrinho, anulando assim o voto.

Diante desses últimos fatos, não é de se admirar que possa
ter havido todo tipo de distorção na contagem dos votos.
A omissão e total parcialidade da Polícia Militar teria

sido, segundo se comenta, por recomendação do Sr. Juiz de
Direito.
Proclamados os resultados, a cidade testemunriou que o

magistrado e o filho comemoravam entusiasticamente o que
consideravam também uma vitória deles. Once está a
imparcialidade indispensável a quem tem a nobre função de
julgar? Onde está o espirito isento de quem tem que resolver
os conflitos de interesses?
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Mas a voz do povo é a voz de Deus. Documento com mais de 5
mil assinaturas pedindo o remanejamento da autoridade
judicial está ganhando a adesão de mais e mais gente. A
população tem apurado senso de justiça e não se conforma com
o ocorrido.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, confiamos plenamente na
justiça mineira. Sabemos que não se pode avaliá-la pelas
exceções. Por isso mesmo temos a certeza de que tal atentado
contra as instituições, tal atentado contra a democracia não
ficará impune. Chega de impunidade neste Pais. Temos também
a confiança em que, diante de tantos e tão incontestes
fatos, será levado em consideração o impedimento do Juiz
para o exame de qualquer fato que diga respeito a minha
pessoa, a minha família. a minha acrninistração. Parabéns.
Sr. Juiz, V. Exa. ganhou. Fez prevalecer abuso de seu poder.
Cedeu a seus desejos e vaidades.
Mas quem perdeu foi a democracia e a justiça, quem perdeu

foi o povo. Por isso lamentamos. Por isso denunciamos. Nossa
fé nas autoridades judiciárias de Minas nos dá a certeza de
que os ideais democráticos e a cidadania não ficarão para
sempre derrotados.
Assim, Sr. Presidente, estou indicando ao TRE e ao

Tribunal de Justiça a suspensão desse Juiz no julgamento das
causas públicas, porque ele atua somente para as causas
privadas, e a anulação das eleições ocorridas em Guaxupé,
levando-se em conta o abuso de autoridade, o desrespeito às
leis vigentes e a série de distorções da justiça eleitoral
local, sendo este pronunciamento peça fundamental de recurso
impetrado nos referidos Tribunais para análise da corte em
Belo Horizonte. Muito obrigado.

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

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da
reunião, com a l Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições cara o expediente
da oróxima reunião ordinàra

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir. o Sr. Presicente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 52a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei ngs 806/96, do Deputado José Bonifácio,
e 858/96. do Deputado Wanderley Ávila: pela Comissão de
Educação (2) - aprovação, na 432 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei ngs 255/95. do Deputado José Braga, 597/95,
do Deputado Irani Barbosa, 870/96, CO Deputado Miguel
Martini, e 876/96, Co Deputaco Errnano Batista, e aos
Requerimentos ngs 1.638/96, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, 1.639 a 1.643 e 1.646 a 1.659/96, do Deputado
Wanderley Ávila; e aprovação, na 44a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei ngs 863/96. do Deputado José Bonifácio,



148

891/96, do Deputado Paulo Piau. e 848/96, do Deputado Simão
Pedro Toledo, e dos Requerimentos ns 1.660/96. do Deputado
Paulo Piau e 1.662 a 1.664/96. do Deputado Wanderley Ávila:
pelos Deputados Irani Barbosa - sua ausência do Pais no
período de 12/10/96 a 22/10/96; Bilac Pinto - sua ausência
do Pais no período de 2/11/96 a 9/11/96 (Ciente. Publique-
se.); Luiz Antônio Zanto - falecimento do Sr. Pairnério
Heitor de Queiroz, em Comendador Gomes; e Wanderley Ávila -
falecimento do Sr. Júlio Ribeiro, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido no Oficio flQ 23/96,
do Governador do Estado, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.203/92. Inclua-se o
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Francisco Ramalho e outros,

solicitando, nos termos do art. 18, IV e f 2Q. do Regimento
Interno, a realização de reunião especial em homenagem à
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -,
por seus 25 anos de serviços prestados ao desenvolvimento
industrial de Minas Gerais. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o art. 244. XXI, do
Regimento Interno e. 000rtunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Arnaldo Penna, solicitando, na
forma regimental, a tramitação em regime de urgência do
Projeto de Lei Complementar nQ 17/96, do Tribunal de Justiça
do Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - E regimental
o pedido, A Presidência vai proceder á verificação
requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 14 Deputados; não houve
voto contrário. Não houve, portanto, 'quorum" para a
votação. A Presidência torna-a sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Solicito seja feita a

chamada para recomposição de "quorum", Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem formulada
pelo Deputado Francisco Ramalho, a Presidência solicita à
Sra. Secretária que proceda á chamada para recomposição de
"quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
OSr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não
ria • quorum' para votação, mas o há para a continuação dos
nossos trabalnos.

2a Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Fase da Ordem

do Dia, com a discussão da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições
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O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei ng 920/96. do Governador do Estado,
que altera a denominação e reorganiza a Secretaria de Estado
de Esportes, Lazer e Turismo, extingue cargos 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 ngs 1 a 4,
que apresenta. A Comissão ae Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 4, da
Comissão de Administração Pública, e com a Emenda ng S. que
apresenta.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas

e Srs. Deputados, o projeto sobre o qual iniciamos a
discussão na semana passada é o Projeto de Lei ng 920/96. do
Governador do Estado, que altera a denominação e a
reorganização da Secretaria de Estado de Esportes, extingue
cargos e dá outras providências.

Na semana passada, a nossa denúncia, num primeiro momento,
era a de que esse projeto já fazia parte dos projetos que
cnamamos cie 'projetos de articulação do Sr. Amilcar Martins
á Prefeitura de Belo Horizonte".

A época, diziamos que o próprio Governo já tinha enviado o
projeto a esta Casa e o transformado em lei que esvaziava as
competências e extinguia cargos dessa Secretaria. Mas, como
interessava dar peso politico à Secretaria, o Governo
modifica o projeto, a lei original, para incorporar novas
competências à Secretaria e estabelecer a criação de
diretorias e assessorias.
Sabemos que tudo isso é para atender aos interesses de um

senhor que retirou sua candidatura a Prefeito de Belo
Horizonte, pelo PTB, para apoiar o candidato Amilcar
Martins.
Então, achávamos um absurdo tal projeto, uma vez que o

Governo fala e anuncia, em verso e prosa, a todo o Estado de
Minas Gerais, que está fazendo contenção de gastos.
E. ai, vemos, como bode expiatório dessa contenção, o
desmonte do serviço público, os servidores públicos
estaduais com salários arrochados há quase dois anos; vemos
que. em contrapartida, para um acordo eleitoral, a máquina
pública está sendo usada para dar nova estrutura a essa
Secretaria.
Poderia muito bem falar dessa Secretaria o ex-Secretário de
Esportes, o nosso companheiro João Leite, que ocuoou o cargo
na administração Patrus Ananias, durante dois anos, de forma
brilhante, antes de se candidatar a Deputado.
Sabemos muito bem que há um contra-senso na estrutura que
se propõe para essa Secretaria, com a criação de tantas
superintendências e diretorias. Há um objetivo meramente
eleitoral e de fazer uma compensação para alguém que
sacrificou a própria candidatura e que, agora. como
prêmio, vai receber uma Secretaria com novas funções e novos
cargos. Isso merece o nosso repúdio de forma veemente.
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Aproveitaria para, discutindo esse Projeto ng 920/96,
responder aqui algumas assertivas do Deputado Miguel
Martini, que usou esta tribuna, em nome da ética, da
moralidade e dos bons costumes, para denunciar o apoio do PT
ao candidato Célio de Castro. No afã de usa palavras
precisas em seus argumentos, o nobre colega veio aqui dizer
que o PT, ao apoiar o candidato Célio de Castro, estaria
sendo conivente com o apoio do PMDB, com o apoio do Sr.
Newton Cardoso a este mesmo candidato.
Gostaria de dizer que sabemos que o j ogo eleitoral tem
muito de aparência, de teatro, de forma a ser até um
desserviço à democracia, em alguns momentos, por essa
hipocrisia eleitoral. Mas está bem claro que a existência de
dois turnos, uma luta das esquerdas na Constituição Federal
- os partidos de esquerda queriam que isso fosse estendido a
cidades até com menos de 200 mil eleitores -, permite à
população ter um candidato menos ruim ou ter definições que
possam indicar a consolidação da democracia ou a proximidade
de programa.
Não resta dúvida de que o programa que mais se aproxima do
programa do PT é o do Célio de Castro, que indica a
continuidade.
Quanto à critica, a vinculação com o newtismo" é algo
forçado na argumentação. Sr. Deputado, porque o vice do
candidato Amilcar - aliás, por quem temos um grande
respeito, esclareço - foi um newtista' de carteirinha nesta
Assembléia, fazia parte da 'tropa de choque do Sr. Newton
Cardoso, para impedir a instalação do "impeachment aqui.
Para clarear um pouco mais, em Contagem, cidade de nossa
residência, quem tem o controle do PL é o Deputado Ronaldo
Vasconcel los. que não só apoiou como indicou um ex-Vereador
seu. Paulo Matos, por quem também temos respeito e
consideração, corno vice na chapa de Newton Cardoso. E os
entendimentos foram feitos pelo próprio vice de Amilcar. São
públicos e notórios, em Contagem, os entendimentos de
Ronaldo Vasconcelios com Newton Cardoso, para a indicação do
vice e apoio ao candidato. Portanto, essa discussão é
hipócrita.
Dessa forma, apoiamos, também. Eduardo Azeredo no 2Q turno,

apesar de hoje sermos oposição. Não há contradição nenhuma
nisso, porque o 2g turno nos permitiu escolher o candidato
menos ruim, escolher aquele que seria menos nocivo a Minas
Gerais. Essa é a natureza do 2Q turno.
Temos consciência disso e entendemos que, em Belo

Horizonte, foi possivel escolher e fazer distinção entre os
candidatos, coisa que, no Rio de Janeiro, não conseguimos.
Outra coisa, só para lembrar: na própria bancada a que V.
Exa. pertence, muitos dos 21 Deputados fizeram parte. aqui,
da "tropa de choque" de Newton Cardoso, tropa que permitiu
maracutaias, safadezas e que impediu a instalação do
"impeachment para a cassação de Newton Cardoso. Eles, hoje.
são Deputados do PSDB. Acredito na conversão. Acredito que
possam ter se tornado democratas e antinewtistas, mas, na
aparência, não.
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de dizer,
primeiramente, que. num Pais onde o regime democrático
prevalece, é licito qualquer tipo de opção. O que eu acho
incoerente é o Sr. Patrus Ananias gravar, num programa de
televisão. Que não tinha condições de apoiar seu vice. Célio
de Castro. porque ele havia feito uma aliança que
possibilitaria a reeleição do ex-Governador Newton Cardoso
em Minas Gerais. Se ele disse isso, o mínimo que se esperava
era que tivesse coerência e mantivesse esse posicionamento.
Nesse caso, mesmo não concordando, eu até entenderia se ele,
dentro da linha do PT. fizesse o que fez o Prefeito do Rio
de Janeiro dizendo: "uma vez que não posso apoiá-lo, porque
já disse que ele está ligado a Newton Cardoso, vou me abster
de votar e liberar meus lide rados para que escolham quem
eles quiserem." O que não entendo é que ele diga uma cpisa e
logo depois mude o discurso, dando apoio a Célio de Castro.
A segunda questão é que, se olharmos a história político-

partidária do Pais, veremos uma série de incoerências. O
próprio vice, Célio de Castro, que era comunista convicto,
dos mais radicais - todos sabem que o comunismo é ateu e
materialista -, hoje se diz um homem de fé. que aceita até
mesmo a união com os neoliberais. Essa muoança é que faz com
que fiquemos preocupados. Alguém que dizia ter uma certa
coerência aparece, hoje, na televisão com um rostinho
bonitinho, feições muito arrogantes e orgulhosas, corno se
fosse o dono da verdade. Entretanto, ele negou seus
principios, seus conceitos, seus valores e sua ideologia
quando se uniu a partidos absolutamente contrários ao que
pensava. São essas as questões que o nosso eleitorado e o
povo de Belo Horizonte precisam de saber para não serem
enganados agora. Que ele assuma tudo. publicamente. Por que
ele nega? O Pais é democrático e ele pode fazer aliança com
quem quiser. O que não está certo é enganar, tendo feito
alianças escusas, por debaixo do pano, negando tudo na
televisão. De onde vem o dinheiro da campanha eleitoral, se
ele não tinha recursos para isso e seu partido é pequeno? Ou
será q ue Patrus Ananias está bancando tudo?

O Deputado Durval Angelo - Minhas senhoras, meus senhores,
como dizia antes, a politica carrega o fardo de ser a arte
das aparências. Os discursos. muitas vezes, nos enganam, por
serem criações humanas, e podem se chocar com a realidade.
Assim, faz-se um discurso, de certa forma muito próprio para
os anos 60 ou 70, com referências ao candidato do PSB, Célio
de Castro, ligando-o ao PC e arvorando a contradição entre a
fé e o materialismo histórico dialético, conforme o nobre
colega assinalou. Entretanto, não custa lembrar que o
candidato Amilcar Martins tem a mesma origem. Ele, sim,
tendo origem política no materialismo histórico dialético,
tendo sido do PC, fica, hoje, de braços cruzados com a
política neoliberal, confessando-se homem crente, piedoso,
querendo se apresentar dessa forma ao eleitorado de Belo
Horizonte.
V. Exa. tem que convir que essa acusação, ou essa

denúncia, seria própria para os dois candidatos, na linha do



152

seu raciocínio. O meu pressuposto histórico, porém, é outro.
A acusação valeria para os dois, pois, em nível de origem -
um foi do PCdoB e o outro do PCB - pertenceram à mesma
vertente do comunismo. Os argumentos, assim, ficam muito
evidentes. Quanto à segunda argumentação, com relação às
possibilidades de urna posição no segundo turno, também
recebemos a mesma denúncia quando apoiamos, há dois anos, o
Governador Eduardo Azeredo. Acreditamos, hoje, que cometemos
um erro. A postura correta teria sido o voto nulo. Votamos
nos candidatos pela concordância com as suas propostas, em
tese, em princípios, em parte ou em alguns aspectos. Votamos
também quando, fazendo uma comparação entre os dois
candidatos. optamos pelo menos pior. Acredito que, ao fazer
essa opção, há dois anos, estávamos certos. O Governador
Eduardo Azeredo se apresentava com uma política de
valorização do servidor público e do papel do Estado, de
ética, de moralidade e de fim de conchavos. Fomos enganados
não apenas enquanto partido, mas como todo o eleitorado de
Minas Gerais.
Com relação à questão de vinculação a Newton Cardoso, não
Precisamos ir muito longe para sair do referencial cia
Bancada, não sei se histórica ou r ecente, dos tucanos, que
tinham ligação com Newton Cardoso. Essa é uma questão de
divisão da Bancada. Vamos pegar como exemplo o fato de o
irmão do Governador Eduardo Azeredo ter sido, durante quatro
anos, e não menos, Secretário Adjunto do Governador Newton
Cardoso. Se ele foi bom durante quatro anos, por que há
agora essa mudança?
Queremos deixar bem claro que o PT está apoiando Célio de
Castro na certeza de que a sua proposta é a única que
enfrenta a questão do governo neoliberal. Estamos apoiando
esse candidato na certeza de que projetos como a escola
plural, a bolsa escolar e o orçamento participativo também
terão continuidade. Agora, entretanto, não estamos
negociando participação no Governo, como fizemos na época de
Eduardo Azeredo. V. Exa. é testemunha de que o PT não
negociou participação no Governo, apesar de ter sido
convidado formalmente para discutir tal assunto. Estamos
apoiando o candidato que consideramos melhor para Belo
Horizonte. Quanto ao "newtismo ou não, isso me parece
hipocrisia. Sei que isso não é da parte de V. Exa. Longe de
mim imaginar que V. Exa. tivesse essa linha de raciocínio.
Talvez agisse assim levado pelo clima da Bancada, que
carrega muito de saudosismo diante de Newton Cardoso. V.
Exa. pode ter certeza, porém, de que, se, daqui a dois anos,
esse senhor for candidato, terá da Bancada do PT uma
oposição ferrenha. Contudo, V. Exa. não poderá dizer o mesmo
dos novatos da Bancada dos tucanos.
O Deputado Miguei Martini (Em aparte) - Com relação á

última referência, prefiro fechar a porta da minha casa
antes de o ladrão entrar, porque, depois, fica mais difícil.
Se permitirmos que o ex-Governador do Estado volte a ocupar
o cargo com o apoio a Célio de Castro, o que, graças a Deus,
não vai acontecer, ficará difícil ser oposição na Assembléia
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Legislativa. Em segundo lugar, acredito que todos podemos
repensar nossos posicionamentos. Os que erraram devem
corrigir seu posicionamento. Todo ser humano é imperfeito, e
devemos aprimorar-nos através da prática.
Com relação ao Governador Eduardo Azeredo, o apoio do PT

veio, realmente, melhorar a imagem do partido, que era tido
como muito radical. Ele apoiou o Governador Eduardo Azeredo
por reconhecer que era o melhor candidato na época, e é, de
fato, o melhor Governador deste Pais. As medidas que está
tomando são mais amenas que as do Governador Vitor Buaiz. do
PT do Vitor Espirito Santo, tanto que este, também, está
sofrendo oposição lá, no seu Estado. Uma coisa é ser
legislador, outra é governar. Administrar implica, como já
disse, em trabalhar com receita e despesa e, à medida que
surgem dificuldades, é preciso encontrar alternativas. Como
o poder público, o homem público, o organismo público só
pode fazer o que a lei autoriza - e temos leis incoerentes
neste Pais, uma impede o Governo de gastar mais de 60% com o
funcionalismo, e outra o impede de demitir -, fazer essa
mágica é difícil. Isso não começou com o Governo Eduardo
Azeredo, pois ele já pegou essa administração desde o
passado. Ele está fazendo o mesmo que o Governador Vítor
Buaiz. no Espirito Santo; o mesmo que o Covas: o mesmo que o
Brito. do PMDB. Isso quer dizer que, independentemente de
cor partidária, o que estão fazendo é ajustar os Estados e
os municípios a uma nova realidade econômica. E dizem que é
simples para o PT. O João Paulo Pires é do PT, foi convidado
para trabalhar e aceitou. Está trabalhando. E há o Raul
Messias, que está num cargo também, não sei qual. De fato,
não acho que isso seja desonroso, pelo contrário.
Concluo dizendo que, cia mesma forma, o Prefeito Patrus

Ananias Convidou o Deputado João Leite - na época. Vereador
- e ele fez um trabalho oelissimo na Prefeitura de Belo
Horizonte: então, isso não cesmerece coisissima nenhuma.
O Deputado Durval Angelo - Caro Deputado, de novo.

infelizmente, V. Exa. tropeça nas palavras e tropeça, mais
ainda, nos argumentos e, com isso, entra em choque com os
fatos. Gostaria de dizer, neste momento, que o ex-Deputado
João Paulo Pires, ao aceitar o cargo de Consultor do
Governador, foi afastado da sua filiação partidária, na
compreensão de que o Governo tinha definido que ia apoiar
Eduardo Azeredo, sem uma relação de troca, sem uma relação
de levar vantagem. Portanto, ele está afastado. E V. Exa.
de novo, está se chocando com a realidade, talvez por uma
i nformação equivocada dos colegas que estavam perto, até
compreendemos. E o grande ex-Deputado, a ouem todos os
Deputados antigos respeitam muito nesta Casa, e a quem tenno
a certeza de que fazem sempre referência elogiosa, pela sua
coerência, pela sua combatividade, pela sua postura de
trazer os problemas da população para dentro deste Plenário,
que é o Deputado Raul Messias, eleito Prefeito, num discurso
e numa prática contra o neoliberalismo. em Caeté. foi eleito
derrotando caciques antigos daquela cidade. Ele é filiado ao
PSB, o que entendemos que é correto. porque não achamos Que
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no bloco dos trabalhadores, na organização da luta de
classes, não existe só o PT, e nem o PT é o primeiro.
Existem outros partidos que advogam a questão do socialismo,
a prática da radicalidade democrática voltada para os
interesses da classe trabalhadora, que é a maioria da
população. Então, o nobre colega, ex-Deputado Raul Messias,
é filiado ao PSB, e gostaria de dizer a V. Exa. como, ao
tomarmos um banho de realidade, podemos sair do discurso
meramente ideológico, meramente da aparência, da inversão
dos fatos e da realidade.
Gostaria de deixar bem claro que estamos discutindo aqui o

Projeto de Lei flQ 920/96, que reorganiza e reestrutura a
Secretaria de Esportes, dando-lhe outro perfil, o de mais
cargos, o que realmente cria e consolida o clientelismo.
Isso é muito mais vergonhoso, porque é a prática 'newtista"
de ter dado duas secretarias ao PL e ao PTB aos dois
candidatos, para apoiarem o Sr. Amilcar Martins.
E aqui está a prova: logo em seguida, a pós assumir a

Secretaria, o então pré-candidato do PTB encaminha uma
proposta ao Governador de reestruturação da Secretaria. Isso
é vergonhoso, e tenho a certeza de que os companheiros da
Assembléia, que não concordam até com a prática "newtista',
não concordariam com essa postura clientelista. V. Exa. tem
que concluir que isso, sim, é vergonhoso. Ao votarmos esse
projeto, estamos consolidando o acordo eleitoral. Inclusive,
o Sr. Governador, ontem, perdeu prazo para sua defesa,
porque foi acionado na justiça por ter dado secretaria e
cargos para fazer um conchavo de um xadrez eleitoral, para
eleger, vergonhosamente, o Vereador Amilcar Martins. E aí
acno que as forças democráticas, que se posicionam contra as
políticas neoliberais do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que
significa o desmonte do Estado, da coisa pública, tem q ue se
unir para a defesa da democracia. Isso faz parte do jogo
democrático. E V. Exa. há de convir que ao próprio PT
compete decidir a aliança que vai fazer. E ele já tomou a
sua decisão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gllmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, público presente nas galerias, tivemos a
oportunidade de acompanhar, aqui, o inicio de um debate com
relação à modificação q ue o Governador pretende fazer
transformando a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
em Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do
Turismo. Vamos abordar um tema que tem sido extremamente
importante para o Estado, que é o turismo, assunto sobre o
qual a Deputada Elbe Brandão tem se empenhado bastante.
Faremos a nossa exposição em três partes. Na primeira parte,
vamos colocar o nosso posicionamento com relação a essa
modificação na questão do turismo. Na segunda parte da nossa
análise desse projeto, veremos como ficaria a Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, que vai perder a parte
do turismo. Finalmente, veremos o nosso entendimento do que
isso pode trazer.
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Questão de Ordem

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, gostariamos de
continuar o debate, que é fundamental, mas verificamos que
não há Quorum' nem para discussão. Por essa razão, pedimos
O encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum para o prosseguimento dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 16, ás 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 orcem
do dia anunciaca pelo Sr. Presidente é a publicada na
reunião anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA 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 DA IV CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA MULHER E DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
AS nove horas do dia quatorze de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Almir Cardoso, Elbe Brandão, Geraldo Rezende,
Alberto Pinto Coelho, João Leite, Hely Targüinio e Marcelo
Gonçalves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e esclarece que ela tem
a finalidade de debater os seguintes temas: o significado da
Plataforma de Ação da Conferência Mundial de Beijing e as
perspectivas para a sua implantação no Pais: as propostas
para a implantação da Plataforma de Ação em Minas Gerais,
diretrizes de ação e prioridades. A Presidência informa que
o primeiro tema será apresentado pela Sra. Hildésia Alves de
Medeiros, Secretária Executiva da Articulação das Mulheres
no Rio de Janeiro; e que o segundo tema terá como
expositoras as Sras. Azizi Nacur. representante do Conselho
Estadual da Mulher: Neusinha Santos. Presidente do Conselho
Municipal da Mulher: Maria Antônia Costa Nogueira, da
FETÂEMG; e Lúcia Maria Ziller. ca OAB - Seção Minas Gerais.
Informa, também, que as Sras. Maria Luiza Campos M. Leal, da
Secretaria de Estaco co Planejamento, e Olivia de Fátima B.
Meio, da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher,
justificaram sua ausência. Em seguida, o Presidente.
Deputado João Leite, passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Almir Cardoso. A Presidência, atendendo á
deliberação dos membros das Comissões, convida a tomar
assento à Mesa e a participar dos trabalhos a Sra. Maria
Izabel Bebela R. de Siqueira. Diretora do Conselho Estadual
da Mulher e Presidente ao Movimento Popular ca Mulher. O
Presidente concede a palavra a cada uma das expositoras.
Nessa fase fica enfatizada a importância da realização da IV
Conferência Internacional da Mulher em Beijing para a mulher
brasileira, bem como a contribuição significativa da
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Deputada Elbe Brandão, com a apresentação de requerimento
por meio do qual foi concretizada a idéia de constituição
desta Comissão. Aberta a fase do debate, é marcante a
participação das mulheres do campo, que reivindicam o seu
reconhecimento pela sociedade e pelas instituições públicas
ligadas a área rural. Encerrado o debate. a Presidência
suspende a reunião por 15 minutos para a lavratura da ata.
Havendo número regimental, o Presidente reabre a reunião e
solicita ao Deputado João Leite que proceda ã leitura da
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados
presentes. A Presidência agradece a participação dos
convidados e dos membros da Comissão e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Elbe Brandão - Geraldo Rezende
- AlDerto Pinto Coelho - Hely Tarqüinio - Marcelo Gonçalves
- João Leite.
ATA DA 43g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de outubro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De putados Irani Barbosa, João Leite, Gilmar
Machado e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado José
Bonifcio, por indicação da Liderança do PSDB). membros da
supracitada Comissão. O De putado Gilmar Machado, por
solicitação do Presidente, Deputado Irani Barbosa, assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente redistribui o Projeto de Lei flQ 917/96 ao
Deputado Ailton Vilela. Encerrada a la Parte dos trabalhos,
passa-se á 1 j3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Irani Barbosa
apresenta requerimento oral em que solicita seja apresentado
um video filmado por ele mesmo, por meio do qual denuncia
que escolas da rede pública do Município de Ribeirão das
Neves foram usadas indevidamente, em prol de campanhas
políticas. A Presidência defere o requerimento, pede à
assessoria da Casa que tome as devidas providências e passa
a cireção dos trabalhos ao Deputado Irani Barbosa. Encerrada
essa fase, passa-se à 3a Fase ca Ordem do Dia, com a
ciscussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados, no 2g turno, os Projetos de Lei
ngs 255 e 597/95, 870 e 876/96 (relator: Deputado Anderson
Adauto); e, no lg turno, os Projetos de Lei ngs 591/95
(relator: Deputado Anderson Adauto) e 898/96 (relator:
Deputado João Leite). Com a palavra, o Deputado Ailton
Vilela, relator do Projeto de Lei ng 917/96, solicita seja a
matéria convertida em diligência ao autor. A Presidência
defere o pedido. 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.
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Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
João Leite. Presidente - Elbe Brandão - Anivaldo Coelho,

ATA DA 28a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de
Outubro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala cas Comissões os Deputados Simão Pecro Toleco, Arnaldo
Penna, Jorge Hannas e Marcos Helênio (substituindo os dois
últimos aos Deputados Leonidio Bouças e Anivaldo Coelho, por
indicação das Lideranças do PFL e do PT, respectivamente),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio, Alencar da
Silveira Júnior e Arnaldo Penna (Substituindo este ao
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificada a ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Miguel Martini. Havendo
número regimental, o Presidente declara abertos os trabalhos
e informa que a reunião tem oor objetivo a apreciação do
parecer sobre o Projeto de Lei ng 955/96. do Governador do
Estado, q ue autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão ae
imóveis que menciona. Prosseguindo, solicita ao Deputado
Simão Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Deputado Arnaldo Penna, relator no
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela jurid'icidade da matéria. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Neste momento,
registra-se a presença do Presidente. Deputado Geraldo
Santanna, que assume a Presidência cia reunião. Logo após, O
Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto.
Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita
vista cia matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 15 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Paulo Piau - Marcos Helénio -
Jorge Eduardo de Oliveira - Kemil Kumaira - Simão Pedro
Toledo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 13.118

Comissão Especial
Relatório

No uso da atribuição aue lhe confere o art. 90. inciso
VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição Estadual, o
Governador do Estado opõs veto total â proposição de lei em
epigrafe, que autoriza o Poder Executivo a celebrar com o
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Sindicato Rural de Paiva contrato de concessão de direito
real de uso de imóvel que especifica.
Nos termos do art. 112, 1, "b' do Regimento Interno, foi
constituída a presente Comissão a fim de apreciar o veto e
sobre ele emitir parecer, o que passamos a fazer, levando em
consideração as razões contidas na Mensagem ng 141/96,
publicada em 19/9/96.

Fundamentação
A decisão do Chefe do Executivo de negar sanção à proposta
de lei se alicerça em razão de ordem legal, conforme
demonstramos a seguir.
Inicialmente, o Governador do Estado cita o art. 18. 2g,

da Constituição mineira, que admite a modalidade de uso
especial de bem patrimonial do Estado por particulares.
O argumento que fundamenta o veto, entretanto, diz respeito
à Lei Federal ng 8.666, de 21/6/93, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública. Reportando-
se ao f 2g do art. 17 dessa lei, lembra-nos S. Exa. de que,
"in verbis". "( ....) a Administração poderá conceder direito
real de uso de bens imóveis, dispensada licitação, Quando o
uso se destinar a Outro órgão ou entidade oa Administração
Pública. Do dispositivo acima, portanto, conclui-se que,
tendo como destinatária do contrato entidade particular,
torna-se imprescindível seja ele precedido de processo
1 icitatório.
A proposição de lei vetada, explicitando a entidade de
direito privado com quem a administração pública deverá
fazer o contrato de concessão de direito real de uso, se
sancionada, admitiria a dispensa do processo obrigatório de
licitação, contrariando disposições legais em vigor.
E evidente, portanto, que os óbices apresentados justificam
por si mesmos o acato, por parte deste parlamento, do veto
em apreço.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei nQ 13.118.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Gil Pereira, relator - Anivaldo

Coelho.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

Ng 13.128
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no exercicio da prerrogativa que
lhe confere o art. 90, VIII. c/c o art. 70, II. da
Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei
nQ 13.128. que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Oliveira imóvel que especifica.
Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do
art. 112, 1. "b". do Regimento Interno, compete-nos apreciar
o veto e sobre ele emitir parecer, o que fazemos atendo-nos,
em especial, ás razões da decisão do Governador do Estado
contidas na Mensagem nQ 143/96.

Fundamentação
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Na mensagem que o Chefe do Executivo encaminhou a este
Legislativo, contendo as razões do veto. S. Exa. invoca
razão de interesse público para negar sanção à proposição de
lei em questão.
Não obstante aquela autoridade reconhecer o louvável
propósito de que se reveste a iniciativa emanada deste
Poder, salienta, por outro lado, que o imóvel objeto da
reversão já está destinado à construção de instalações para
uso da Policia Militar, conforme comprova projeto já
elaborado pelos setores próprios da corporação.
Além do mais, o Governador do Estado salienta que o imóvel
fora doado ao Estado pelo Município de Oliveira exatamente
para o fim já mencionado.
No nosso entender, as razões apresentadas são de
inquestionável pertinência e, portanto, justificam
plenamente o veto.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela manutenção do

veto total oposto à Proposição de Lei flQ 13.128.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
Hely Tarquinio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - Gil Pereira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 332/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Sociedade Lar Espírita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede
no Município de Áraguani
Desarquivaaa. nos termos do art. 185 do Regimento Interno,

e publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão a fim
de ser examinada preliminarmente quanto à juridicidade, á
constitucionalidade e á legalidade.

Fundamentação
Com base no exame da documentação que compõe o processo.
depreende-se que a referida Sociedade é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, encontra-se em funcionamento há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria, de idoneidade
reconhecida, nada percebem pelo exercício de seus cargos.
Estão, pois, satisfeitas as exigências para que a entidade
se nabilite a receber o titulo declaratório de utilidade
Pública, conforme está estatuido na Lei nQ 12.240. de
5/7/96.
Cumpre-nos, no entanto, apresentar ao projeto a Emenda n

1, formalizada na conclusão deste parecer, a fim de adequar
o texto do art. 1ç à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
332/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Lar Espirita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede no
Município de Araguari.".
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaido Coelho.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 412/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n

412/95 objetiva doar imóvel ao Município de Santo Antônio do
Monte.
Desarquivada a proposição nos termos do art. 185 do
Regimento Interno e publicada no Diário do Legislativo" de
26/8/95. 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 iniciativa sob exame vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado aliene bem imóvel público,
segundo determinação contida no art. 18 da Carta Poljtica
mineira.
Atende, ainda, aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da
Lei Federal ng 8.666, de 21/7/93, e pelo art. 16 da Lei
Estadual ng 9.444, de 25/11/87.
Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de
regra, a validade da doação de imóvel do Estado depende da
outorga de especifica autorização legislativa, da existência
de interesse público, de avaliação prévia e de licitação.
Ademais, o imóvel a ser transferido não pode estar afetado
de uso comum do povo, nem atendendo a finalidade
administrativa especial.
Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário

averiguar-se o preenchimento desses requisitos no presente
caso.
De pronto, verificamos estar o imóvel que se pretende doar
sem qualquer destinação pública. Segundo o Oficio
GAB/SEC/436. de 28/5/96, da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, a Secretaria aa Saúde, a Que o imóvel se
encontra vinculado, manifestou-se favorável á referida
transação.
Por Outro lado, o interesse público que envolve a operação

é evidente. A área em análise destina-se à instalação de
escritório da CEMIG.
A obrigatoriedade de se realizar licitação, no caso em

análise, é descabida, pois estamos diante de uma hipótese de
inexigibiuiciade de certame licitatõrio Dor inviabilidade de
competição.
Quanto á avaliação, não nos cabe observar senão que há de

ser realizada pelo órgão competente do Poder Executivo.
Assim sendo, o projeto em tela preenche os requisitos
prescritos na legislação em vigor, não havendo óbice que
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impeça a pretendida autorização legal para que se efetive a
alienação do imóvel em questão.
Todavia, examinada a certidão do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Monte, expedida em
3/12/93, constatamos que o bem fora transferido ao
patrimônio estadual com encargo. Como este não foi cumprido
pelo beneficiário da transação, não há que se valer do
instituto de coação para transferi-]o novamente ao
Patrimônio do doador original. Em tais circunstâncias, a
reversão é a forma geralmente usada para os casos de
descumprimento das condições impostas ao donatário do
imóvel
Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo ng 1, que

segue ao final deste parecer, a fim de darmos tratamento
jurídico adequado á matéria,

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juricilcidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
412/95 na forma do Substtutivo flQ 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 1
Auto r iza o Poder Execut'vo a faze r reverter imóvel ao
Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Santo Antônio do Monte imóvel
constituído por terreno com área de 278m2 (duzentos e
setenta e oito metros quadrados), lote 7 da quadra 4-A,
situado nesse município, na Rua Benfica Batista Braga.
antiga Rua Treis, no Bairro São Lucas, conforme matricula ng
3.610, a fls. 33 do livro 2-H do Cartório de Registro de
Imóveis de Santo Antônio do Monte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala cas Comissões, 15 de Outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 785/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves. o projeto de lei
em epigrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a
permutar imóvel de propriedade do Estado por outros de
propriedade da Companhia Siderúrgica Pains, constituídos
todos eles de terrenos situados no Municipio de Divinópolis.
Após publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos dos
arts. 195 e 103, V. "a, do Regimento Interno.
Realizada a diligência, a requerimento do relator da
matéria, para que se juntasse ao auto de processo
documentação referente aos registros dos imóveis dos quais
trata a proposição, ao qual foi acrescentada também
manifestação da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
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Administração, favorável á transação, cumpre a esta
Comissão, agora, emitir parecer quanto à juridicidade, a
constitucionalidade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
No que se refere á deflagração do processo legislativo,
salientamos que a proposta em análise se revela pertinente
por encontrar amparo constitucional, haja vista o art. 61 e
seu inciso XIV da Carta mineira, que estabelecem caber á
Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente aquelas relacionadas a bens de domínio
público.
Quanto a diploma infraconstitucional regente da espécie,
cabe-nos recorrer à Lei Federal nQ 8.666. de 21/6/93, que
institui normas para licitações e contratos da administração
pública nas esferas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. E de relevância, no caso, o art.
17 e seu Inciso 1, por determinarem que a alienação de bens
da administração pública dependerá de autorização
legislativa e subordinar-se-á á existência de interesse
público devidamente justificado e à prévia avaliação.
O interesse público na concretização da permuta se
justifica plenamente pelos fatos e pela circunstância a
seguir relatados.
O imóvel de propriedade do Estado é objeto de duas ações
judiciais: uma por parte da Companhia Siaerúrgica Pains, que
intenta tornar nula a doação do imóvel ao Estado, ocorrida
em 1958, sob o argumento de que o oonatário não deu ao
terreno, no tempo devido, a prometida finalidade, a saber, a
de se construir no terreno um educandário; a outra ação por
parte do Estado, pedindo reintegração de posse do mesmo
imóvel, atualmente ocupado pela empresa.
Diante dessa contenda, as partes houveram por bem entrar em

acordo mediante a efetivação de permuta dos imôveis, ambos
constituidos de terrenos localizados em área urbanizada do
Municipio de Divinópolis, devidamente descritos no corpo do
projeto e que tecnicamente guardam equivalência de valor de
mercado, conforme atesta correspondência de Promotor de
Justiça dirigida ao Secretário de Estado da Justiça.
Além do mais, releva salientar que, devido à existência,
nas proximidades do terreno possuído pela siderúrgica, de um
alto-forno e de um depósito de carvão geradores de poluição
atmosférica e sonora, o imóvel do Estado tornou-se
inadequado para abrigar unidade escolar.
Por fim, apesar de a proposição não encontrar óbice de
natureza juridica. este relator apresenta emenda ao projeto
com o fim de aprimorar o texto do art. lg, bem como sanar
erro material relativo aos daDos de registro aos imóveis, o
que será formalizado na parte final deste parecer.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
785/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
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Dê-se ao art. IQ a seguinte redação:
".Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o

imóvel de propriedade cio 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 Divinôpolis, sob matricula nQ 10.783, a fls.
33, livro 3-1. por imóveis pertencentes à Companhia
Siderúrgica Pains, com área total de 3.660m2 (três mil
seiscentos e sessenta metros quadrados), coristituidos dos
lotes r,Qs 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 ns 68.654 a
68.667. livro 2..
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente e relator - Anivaldo Coelho
- Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 939/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
epigrafe disoõe sobre a obrigatoriedade cie se imprimir, nos
rótulos de todas as bebidas alcoólicas industrializadas e
comercializadas, a expressão 'o álcoolrode causar
dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde' e dá
outras providências.
Publicada em 5/9/96, a matéria foi distribuída a esta
Comissão, para receber parecer preliminar quanto à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.
A seguir, passamos à fundamentação do parecer.

Fundamentação
Nos termos do art. lQ da proposição em tela, fica obrigada
a impressão, nos rótulos de todas as bebidas aicoõlicas
industrializadas e comercializadas rio Estado de Minas
Gerais, da seguinte inscrição: "0 Estado de Minas Gerais
adverte: o álcool Qooe causar dependência e em excesso é
prejudicial à saúde".
Verifica-se que o objeto da proposição está diretamente
relacionado com a proteção e defesa da saúde e é de
relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, conforme se infere do art. 197 da Constituição
Federal.
A Carta Magna atribuiu, ainda, competência legislativa
concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal sobre
a matéria, "ex vi" do art. 24. XII, 'in verbis":
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde:".
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Cuida, ainda, o referido artigo, por meio de seus
parágrafos, de estabelecer que a competência da União, no
âmbito da legislação concorrente, está limitada ao
estabelecimento de normas gerais e não exclui a competência
suplementar dos Estados (# lQ e 2g), que, na inexistência
de normas gerais, os Estados exercem a competência plena (
3g) e que a superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que esta for
contrária á lei federal ( 4).
Como a medida consubstanciada no projeto de lei em apreço
não está norrnatizada no âmbito da legislação federal, os
Estados membros estão aptos a exercer a competência
legislativa plena sobre a matéria.
Por outro lado, impõe-se ressaltar a Lei Federal ng 8.080,

de 19/9/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, a
proteção e a recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Essa lei, que organiza o Sistema único de
Saúde - SUS -, regulando as ações e os serviços de saúde em
todo o território nacional, estabeleceu que a direção do
SUS, no âmbito dos Estados, será exercida ceia respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, conforme se
depreende do seu art. 9g, inciso II.
Isso posto, a advertência objetivada pela proposição em

tela deverá partir de um órgão estadual, notadamente, da
Secretaria de Estado da Saúde, razão pela qual apresentamos
ao final deste parecer a Emenda flQ 1, para corrigir o texto
do projeto.
Outro aspecto a ser observado é a falta de sanção no caso
de transgressão da norma que ora se propõe criar. Nessa
matéria, sanções de caráter administrativo deverão ser
impostas pela administração pública por constituírem a
aplicação do seu poder de policia sobre os administrados.
Nesse sentido, apresentamos ainda a Emenda nQ 2,

objetivando a aplicação de multas pelo descumprimento da
legislação.
A proposição estende a medida ás bebidas alcoólicas
importadas no Estado e responsabiliza os importadores pela
sua observância. A esse respeito, é possível que a matéria
seja aprimorada pela comissão de mérito competente.
Finalmente, visando ao aprimoramento técnico-legislativo do

disposto nos arts. 3g e 4Q da proposição, propomos a Emenda
nQ 3. redigida na conclusão.
Observados os as pectos j urídico-constitucionais pertinentes
à matéria, não vislumbramos óbices à sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Concluímos. portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
939/96, juntamente com as Emendas ngs 1, 2 e 3, abaixo
redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica obrigada a impressão, nos rótulos de todas

as bebidas alcoólica industrializadas e comercializadas no
Estado de Minas Gerais, da seguinte inscrição: "A Secretaria
de Estado da Saúde adverte: o álcool ooóe causar dependência
e, em excesso, é prejudicial à saúde.'."

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
Art. 4Q - A inobservância do disposto nesta lei Sujeita os

infratores à multa de 1.000 (mil) UFIRs, contando-se esse
valor em dobro em caso de reincidência.'.

EMENDA NQ 3
o art. 3g passa a ter a seguinte redação:
'Art. 3g - Esta lei entre err vigor 180 (cento e oitenta)

dias a partir da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de Outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente e relator - Arnaldo Penna -

Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 963/96
Comissão de Const 411-ução e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o projeto ae lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, com sede no Municipio ce Águas Formosas.
Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96. Que trata dos requisitas necessários á declaração de
utilidade pública de entidaces.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verificamos
que a referida instituição atende aos requisitos legais, não
havendo óbice à sua tramitação.
Sob o aspecto formal, no entanto, julgamos necessário
apresentar emenda ao projeto para que se corrija o nome da
entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juricicidade, pela

constitucionalicade e pela legalidade do Projeto de Lei np
963/96 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital

São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Águas
Formosas.
Sala das Comissões. 15 de outubro de 1996.
Simão Pedro Toledo. Presidente - Leonidio Bouças. relator -

An 4 valdo Coelho - Arnaldo Penna - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 177/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 177/95, de autoria do Deputado
Wanderley Ávila, que dá nova denominação á Escola Estadual
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do Bairro Nossa Senhora de Fátima, localizada no Município
de Várzea da Palma, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. § 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 177/95
Dá nova denominação à Escola Estaoual do Bairro Nossa
Senhora de Fãtima, localizada no Muncipio de Várzea da
Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual João
Monteiro de Morais a Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora
de Fátima, localizada no Município de Várzea da Palma.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 289/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 289/95, de autoria do Deputado Carlos
Pimenta, que dá nova denominação à Escola Estadual São João
do Bonito, localizada no Município de Mato Verde, 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 289/95
Dá nova denominação à Escola Estadual São João do Bonito,
localizada no Município de Mato Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Passa a denominar-se Escola Estadual Erocias
Alves Camargo a Escola Estadual São João do Bonito,
localizada no Município de Mato Verde,
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 692/96
Comissão de Redação

o Projeto ce Lei ng 692/96. de autoria do Deputado Marcos
Helênio, que institui a Semana de Defesa do Consumidor e dá



outras providências, foi aprovado no 2g turno, com a Emenda
flQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, s lg, do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. Que está de aco r do com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 692/96
Institui a Semana de Defesa do Consumidor e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica instituída a Semana de Defesa do Consumidor,
a ser comemorada anualmente nos estabelecimentos de ensino
de lg e 2g graus da rede pública estadual, na semana em que
estiver contido o dia 11 de março.
Art. 2g - Durante a Semana de Defesa do Consumidor, serão
realizados, entre Outros eventos:
1 - debates em sala de aula e extraclasse, envolvendo

diversas correntes e opiniões sobre o tema:
II - trabalhos escolares Que estimulem o educando a

aprofundar seus conhecimentos sobre relações de consumo:
III - feiras, festivais e outras atividades capazes de

atrair o interesse da comunidade escolar para a proteção e a
defesa do Consumidor.

lg - O colegiado de cada escola será responsável pela
execução das atividades previstas neste artigo.

2g - Os eventos serão abertos aos membros da comunidade
escolar.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ele Branão. relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 766/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 766/96, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública a
entidade Projeto Basquetebol do Futuro - PBF -, com sede no
Municí

p
io de Juiz de Fora, foi aprovado nos turnos

regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por' se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 766/96
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Basquetebol

do Futuro - PBF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Projeto Basquetebol do Futuro - PBF -, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 795/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei np 795/96, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que dá a denominação de Rodovia Governador Israel
Pinheiro ao trecho de rodovia que liga os Municípios de
Andrelândia e São Vicente 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, ip. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 795/96
Dá a denominação de Rodovia Governador Israel Pinheiro ao
trecho de rodovia que liga os Municipios de Andrelândia e
São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Rodovia Governador Israel
Pinheiro o trecho de rodovia que liga os Municípios de
Andrelándia e São Vicente 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. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 797/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 797/96, de autoria do Deputado Leonidio
Bouças, que declara de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco. com sede no
Município de Porripéu, 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, ig, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 797/96
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e
Educativa do Alto São Francisco, com sede no Município de
Pompéu.
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A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com sede no
Município de Pompéu.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão. relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 802/96
Comissão cie Redação

O Projeto de Lei n 802/96, ce autoria da Deputada Elbe
Brandão, que dá a denominação ae Rodovia Denizar Veloso
Santos ao trecho da Rodovia MG-202 que se inicia no
Município de São Romão e termina no Município de São João da
Ponte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. 1Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 802/96
Dá a denominação de Rodovia Denizar veloso Santos ao trecho
da Rodovia MG-202 que se inicia no Município de São Romão e
termina no Município de São João ca Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Rodovia Denizar Veloso Santos o
trecho da Rodovia MG-202 que se inicia no entroncamento
desta com a MG-161, no Município de São Romão, e termina no
Município de São ,João ca Ponte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barcos, relator -

Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 194a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões -
Apresentação de Proposições: Requerimentos ns 1.676 a
1.695/96 - Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros -
Comunicação: Comunicação do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Ajalmar Silva, Paulo Piau, Geraldo Rezende e Raul Lima Neto
- Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada
- Requerimentos: Requerimento do Deputado Arnaldo Penna;
renovação de votação; aprovação - Requerimento do Deputado
Paulo Piau: aprovação - Re querimento do Deputado Paulo Piau
e outros; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único.
dos Projetos de Lei ngs 921 a 923/96; aprovação - Questões
de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahirn Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martin - Olinto
Godinrio - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

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

1s1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFíCIOS

Da Sra. Magaly Machado. Deputada à Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro, solicitando a realização de estudos com
vistas à criação, nesta Casa, de comissão para estudar e
combater o comércio do sexo infanto-juvenil. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Amaro Lanari Júnior. Presidente ao BDMG em
exercício, encaminhando relação de todos os P residentes do
õrgão desde a sua fundação, com os respectivos endereços
residenciais.
De Diretores de escolas estaduais dos Municípios de
Conceição de Ipanema, Malacacrieta e Raul Soares (3),
solicitando a aprovação do Projeto de Lei flQ 919/96. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 919/96.)
Dos integrantes do Quadro Permanente das Escolas Estaduais
Dr. Viviano Caldas e Prof. Antônio Américo. do Município de
Prados, solicitando o exame de sua situação funcional e
salarial e encaminhando Outras reivindicações. (- A Comissão
de Educação.)

CARTÕES
Dos Srs. Ronaldo Perim, Deputado Federal, e Luiz Henrique

de Souza Pinto. Presidente da Associação Médica de Varginha.
agradecendo convite para a reunião especial comemorativa dos
50 anos de fundação da Associação Médica de Minas Gerais.

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

p
alavra aos oradores inscritos para o Pequeno

Expediente.
- Nesta Oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 1.676/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cataguasense, localizada no Município de
Cataguases, por seus 108 anos de existência.
NQ 1.677/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia do Monte, localizada no Município de Monte
Castelo, por seus 21 anos de existência.
NQ 1.678/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Qswaldo Luz, localizada no Municipio de Maxacalis,
por seus 16 anos de existência.
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Ng 1.679/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ramo da Acácia, localizada no Município de Pavão,
por seus 16 anos de existência.
Ng 1.680/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Filhos de Hiram, localizada no Município de Montes
Claros, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.681/96, do De putado Wanclerley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Nova Filadélfia, localizada no Município deCarlos
Chagas, por seus 47 anos de existência. (- Distribuídos á
Comissão de Educação.)
Ng 1.682/96, do Deputado Miguel Barbosa. solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Alfenas, pelo transcurso de seu 127g
aniversário de emancipação. (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 1.683/96. do De putado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Hidricos com
vistas à liberação de recursos para a execução cio Programa
de Perfuração e Instalação de Poços/Sistemas Simplificados
de Saneamento no Município de Santo Hipôlito.
Ng 1.684/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Hidrícos com
vistas à liberação de recursos para a execução do Programa
de Perfuração e Instalação de Poços/Sistemas Simplificados
de Saneamento rio Município de São Romão.
Ng 1.685/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Hidricos com
vistas à liberação de recursos para a execução do Programa
de Perfuração e Instalação de Poços/Sistemas Simplificados
de Saneamento rio MuniCipio de Ibiracatu.
Ng 1.686/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Hidricos com
vistas à liDeração de recursos para a execução do Programa
de Perfuração e Instalação de Poços/Sistemas Simplificados
de Saneamento no Município de Montes Claros.

NQ 1.687/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Hidricos com
vistas à liberação de recursos para a execução do Programa
de Perfuração e Instalação de Poços/Sistemas Simplificados
de Saneamento no Município de Riacho dos Machados. (-
Distribuidos á Comissão de Política Energética.)
Ng 1.688/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ã realização de operações de ta pa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Engenheiro Navarro.
NQ 1.689/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de operações de tapa-
buracos. asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Bocaiúva.
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Ng 1.690/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de operações de tapa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Riacho dos Machados.
NQ 1.691/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de operações de tapa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Itacambira.
Ng 1.692/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á realização de operações de ta pa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Juramento.
Ng 1.693/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de operações de ta pa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento no Município de
Claro dos Poções.
NQ 1.694/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à realização de operações de tapa-
buracos, asfaltamento e encascalhamento de vias públicas no
Município de Glaucilândia. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.695/96, do Deputado Marcos Helénio, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário de Administração as informações
que enumera, tendo em vista o Projeto de Lei ng 955/96. ora
em tramitação. (- A Mesa da Assembléia.)

REQUERIMENTO
Os Deputados que este subscrevem requerem, na forma
regimental, que seja promovido pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, em iniciativa conjunta com o
Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares - CEPO -. um
ciclo de debates com os candidatos à Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, Srs. Amilcar Martins e Célio ae Castro.
Sala das Reuniões, ce Outubro de 1996.
Paulo Piau - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Djalma Diniz
- Bonifácio Mourão - Ronaldo Vasconcel los - AnivalJo Coelho
- Romeu Queiroz - Jorge Eduardo de Oliveira - Marcos Helênio
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Bilac Pinto - Clêuber
Carneiro - Maria José Haueisen - Jairo Ataide - .João Leite -
Gilmar Machado - Dinis Pinheiro - Antônio Júlio - João
Batista de Oliveira - Miguel Martini - Durval Angelo -
Wanderley Ávila - Ailton Vilela - Raul Lima Neto - Alberto
Pinto Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna -
Francisco Ramalho - Ajalmar Silva - Dimas Rodrigues -
Marcelo Gonçalves. -

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Jorge

Eduardo de Oliveira.
Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar
Silva.
O Deputado Ajalmar Silva - Um livro - dizia o Padre

Antônio Vieira - 'é um mudo que fala, um surdo que responde,
um cego que guia, um morto que vive.'
Faleceu recentemente um dos maiores escritores modernos

deste Pais: Mário Palmério, uma das glórias literárias de
nosso Estado. Além de grande homem de letras, ele foi
educador, político, humanitarista e ecologista, razão pela
qual o seu nome está definitivamente registrado na galeria
dos personagens que honram e dignificam Minas Gerais e
projetam o seu nome pelo mundo.
Nascido no ano de 1916 em nossa querida Monte Carmelo,

cidade que tivemos a incumbência de administrar por vontade
expressa de seu povo, estudou em Uberaba e Araguari. Formou-
se em Filosofia pela Universidade de São Paulo e ai iniciou
uma de suas paixões: O magistério.
No inicio dos anos 40 retornou a Uberaba, onde fundou o

Liceu Triângulo Mineiro e a Escola Técnica de Comércio. E. a
partir de 1947, deu inicio a uma de suas ambições no campo
da educação: cri ação das Faculdades Integradas de Uberaba,
projeto vitorioso que, em 1986. passou a constituir a
Universidade Integrada de Uberaba, um complexo que hoje
abriga mais de sete mil alunos, da qual ele foi o primeiro
reitor.
Com o grande prestígio granjeado como educador e

Intelectual, a vocação para a politica, que sempre o
seduziu, e a preocupação com o drama social do povo
interiorano, acabou ingressando na carreira parlamentar.
Elegeu-se Deputado Federal, pela legenda do antigo PTB, em
1950, e reelegeu-se nos pleitos seguintes: 1954. 1958 e
1962.
Após servir no Legislativo, foi nomeado pelo então

Presidente João Goulart Embaixador do Brasil no Paraguai,
cargo no qual permaneceu de 1962 a 1964, quando o Presidente
foi deposto. No exercido das funções diplomáticas mostrou-
se eficiente e habilidoso, tendo concentrado suas
preocupações no desenvolvimento da integração cultural entre
os dois países, com o fito de estreitar os laços de
cooperação e amizade entre seus povos.

Negociou acordos que levariam, mais tarde, à construção da
usina binacional de Itaipu. Dando asas ao talento
intelectual, compõs uma canção em ritmo paraguaio.
"Saudade", na qual saúda o povo guarani, procurando explicar
o significado desta que é uma das mais belas e tristes
palavras da língua portuguesa.

De volta ao Brasil, prosseguiu febrilmente nas atividades
literárias. Ficcionista de talento, bastaram-lhe dois livros
para se consagrar como escritor e alcançar uma das mais
elevadas honrarias reservadas a um literato moderno:
preencher a vaga da Cadeira nQ 2 da Academia Brasileira de
Letras, onde se assentava um dos monstros sagrados da
literatura nacional contemporânea: João Guimarães Rosa.
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Quando um livro eleva o nosso espírito, trata-se de uma

obra de arte, e o seu autor é o que se pode chamar de um
artista' - afirmava o filósofo iluminista La Bruy're. Os
livros de Mário Palmério mexem com o espirito, proporcionam
reflexões profundas, revelam costumes e hábitos arraigados
na alma do povo rude do sertão, analisam as reações intimas
dos personagens, que, não obstante as peculiaridades de seu
meio ambiente, são protótipos universais do homem comum. Os
elementos pitorescos e tipicamente regionais que aparecem em
sua obra não são importantes em si, mas no que representam
em termos de inquietude, dilema e drama do próprio homem: o
destino, o bem e o mal, a morte e a vida, o amor e o ódio, o
orgulho e a simplicidade.
Revelam, ademais, o trabalho de um verdadeiro cientista

social, um escritor preocupado com a pesquisa, com a
reprodução da realidade social, com a seriedade em retratar
o homem como ele é e não como um ser idealizado. Seus livros
são resultado de paciente e detalhada observação, tudo,
porém, adocicado por fino gosto artístico e apurado critério
literário, que só existe naqueles que desenvolvem profunda
cultura intelectual. Por isso, proporcionam aos leitores
agradáveis momentos de elevação espiritual e despertam
naqueles que penetram na intimidade de suas páginas uma
curiosidade imensa pelo conhecimento do homem do sertão.
Pensar é coisa que todo mundo faz. Pensar, porém, de

maneira inteligente, bela e lírica é coisa que poucos
conseguem. Os livros de Mário Palmério revelam o pensamento
de quem o faz com espontaneidade, objetividade e, sobretudo,
com maestria e arte. A literatura é sobretudo um ato de
comunicação. E a expressão da concepção pessoal de
realidade. Nasce da sensibilidade e da criatividade do
artista.
Mário Palmério estreou maduro na literatura, aos 40 anos,

mas com uma obra consagradora. "Vila dos Confins", de 1956,
retratando uma eleição num lugarejo perdido dos confins do
sertão brasileiro. Trata-se de um romance de costumes,
analisando a deformação do processo eleitoral no interior,
viciado por conchavos e pela influência dos coronéis, que
manipulavam o voto dos sertanejos. Fruto de observações
apuradas, surgiu de suas viagens de campanha eleitoral nos
pequenos municípios, onde o crime era prática corriqueira,
integrada na cultura política local, oficializada pelas
oligarquias interioranas. E a memória de um Brasil feito à
base do mandonismo dos coronéis e de jagunços sanguinários.
Em 1965, isolando-se em sua fazenda no Mato Grosso, ele

escreve 'Chapadão do Bugre", uma história dramática, de
violência e vingança entre fazendeiros do sertão. A temática
focaliza tramas criminosas, é uma verdadeira epopéia da
violência e da erupção de instintos primitivos que campeiam
na alma humana quando esta não vê limites concretos. E um
livro fascinante e uma vitória consagradora de Mário
Palmério como romancista. A linguagem correta, a limpidez e
a elegância do estilo o consagraram. Seu personagem José de
Arimatéia, espécie de Dom Quixote caboclo, que tem na
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mulinha Camurça sua companheira de tocaia e fuga pelos
trilhos do sertão, é antolôgico. O tema serviu de roteiro
para uma minissérie levada ao grande público pela televisão.
Ao voltar do Paraguai, Mário Palmêrio pensou em largar

definitivamente a política. Desiludira-se, mas não de sua
Pátria e de seu povo, aos quais pretendia servir em outras
atividades. Patriotismo - dizia o líder tenentista Miguel
Couto - é "cada um trabalhar em seu oficio com mais fé; tão
bom patriota é o soldado que dá à pátria o seu sangue, como
o operário que lhe dá o suor; o Sábio cujo nome se projeta
na sua história, como o lavrador para sempre ignorado; o
artista que o envolve no seu gênio, como o escritor Que o
projeta com Seus versos e pensamentos.'
Mário Palmério era um desses iniciados no mistério a que

chamamos de Brasil. 'Todas as nações têm, em sua seiva, um
mistério, e só os iniciados o pressentem. Em cada época,
algumas gerações aprendem o sentido e o destino da pátria,
para deixar, na memória de seus dias, os códigos da
descoberta para a geração que chega" (Mauro Santayana).
Em 1968, tornou-se membro da Academia Brasileira de

Letras. "Era um bom companheiro" - declarou Josué Montelo,
embora freqüentasse pouco a Academia. 'Era harmonioso, e
isso fez dele uma pessoa singular.'
Passou a dividir suas atividades literárias com a direção

de entidades educacionais que ajudara a criar, como o
Hospital Mário Palmério, da Associação de Combate ao Câncer
do Brasil Central, que se constitui na maior instituição do
gênero no interior do Pais.
Na década de 80. comprou um barco-gaiola e passou a viver

na Amazônia, onde estudou carinhosamente a fauna, a flora e
os costumes do povo da região. Pensava registrar suas
experiências em contos e novelas, pois, segundo revelou, não
caberiam em um só livro.
Ecologista apaixonado, condenava a ocupação desordenada e

predatória da Amazônia. Era de opinião de que é impossível
ocupar economicamente a região sem destruir a floresta e
desconfiava do interesse dos Estados Unidos naquela área.
Voltou cio Amazonas por problemas de saúde e fixou

residência em Uberaba, com a esposa D. Cecilia Arantes
Palmério, filhos, netos e bisnetos.
O tema que mais o atraia, porém, continuava a ser

literatura. Sua preferência temática passou a ser o mundo do
crime. Preparava uma série intitulada "Confissões de um
Assassino Perfeito, forte reflexão sobre os mistérios das
relações humanas com o eterno e o diálogo de personagens com
seu destino.
O falecimento interrompeu o projeto. Seu desaparecimento

priva o mundo intelectual de nosso Estado e do Pais de um
grande talento literário, que possuía a veia nata dos gênios
da pena.
Mário Palmério partiu para a eternidade, mas sua obra fica

em destaque no panteão dos grandes escritores do Brasil. Ele
deixa, além disso, um imenso vazio no coração de todos
aqueles que com ele conviveram, pois possuia um enorme ciom
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para cultivar amigos e admiradores. Fundou estabelecimentos
de ensino, militou no meio político, pescou por rios deste
País afora, viveu intensamente.

Homem do interior, com arraigada paixão telúrica, nunca se
deixou dominar pela vaidade acadêmica. Pelo contrário, não
desejava que, ao deixar esta vida, viessem a depositar o seu
corpo no jazigo solene dos imortais, no Rio de Janeiro, mas
que encontrasse o descanso eterno na humildade de sua velha
e querida terra natal. Com esse propósito, procurou-nos,
quando éramos Prefeito, tendo nos entregue um documento,
registrado em cartório, expressando o seu desejo. E, ao
mesmo tempo, pediu-nos pessoalmente para que tomássemos as
providências para que fosse sepultado num mausoléu ao lado
de amigos da terra. Sua vontade foi cumprida.
Foi enterrado em sua cidade natal, Monte Carmelo, no

mausoléu que ele próprio mandara construir, à sombra de uma
singela cruz de aroeira, que mandara ali colocar para
servir de pouso aos passarinhos'. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores da Casa, pessoas presentes nas
galerias, profissionais da imprensa, ocupo esta tribuna para
manifestar minha alegria pelo processo eleitoral de Uberaba.

Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo uberabense pela
confiança depositada em nosso candidato, Marcos Montes
Cordeiro, eleito Prefeito Municipal de Uberaba pela
coligação Movimento Democrático Progressista - MDP - formada
por PFL, PSDB, PTB, PDT, PRONA, PST, PMN e PSC.
Segundo o jornal 'Estado de Minas", de 10/10/96, a vitória

de Marcos Montes foi recorde entre as maiores cidades
brasileiras, uma vez que ele obteve a preferência de 67% dos
eleitores de Uberaba. Os analistas políticos consideraram o
processo eleitoral como um dos mais tranqüilos da história
de Uberaba, muito embora a oposição tenha insistido em
abaixar o nível da campanha através de ataques pessoais.

Diversos são os fatores q ue contribuíram para essa vitória
consagradora. Entre eles, citamos:

- O modo de fazer política e de administrar a coisa
pública, baseado no principio da ética, da honestidade e da
austeridade e no compromisso com a justiça social. Todo esse
comportamento sadio devemos à orientação sábia e segura da
maior liderança política de Uberaba de todos os tempos,
Prefeito Municipal por duas gestões e atualmente Deputado
Federal, Hugo Rodrigues da Cunha.
2 - O trabalho realizado pelo atual Prefeito de Uberaba,

Luiz Guaritá Neto, cuja administração obteve o índice
recorde de 96% de aprovação, com 75% nos itens de avaliação
ótimo e bom e sem manifestação quanto aos itens péssimo e
ruim. Aliás, Luiz Guaritá representa hoje a maior revelação
política do Triângulo mineiro, por sua ousadia de pensar
grande, para frente, e por sua habilidade política na
conquista de recursos para Uberaba e região. Tenho convicção
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de que Luiz Guaritá terá muitas oportunidades políticas para
ajudar no desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.
3 - Vitória baseada no entendimento firmado entre os oito

partidos da coligação e no apoio de lideranças expressivas.
tanto locais quanto estaduais, a exemplo do Governador
Eduardo Azeredo, do Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia
e do Senador Francelino Pereira.
4 - A militância que se estabeleceu durante o pleito

eleitoral, sobretudo no empenho de cada candidato a
Vereador.
5 - Ao ótimo desempenho do candidato Marcos Montes

Cordeiro.
Aproveito, ainda, para cumprimentar todos os Prefeitos e

Vereadores eleitos da nossa região, com os quais gostaria de
firmar uma forte parceria visando ao desenvolvimento
regional e à melhoria da qualidade de vida da nossa gente.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente. Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, o q ue me traz a esta tribuna é um
assunto, sem sombra de dúvida, desagradável, até mesmo
porque essas questões já se tornaram históricas na minha
cidade de Uberlândia. no Triângulo mineiro. Ligo-me á
política uberlandense desde 1958, e devo confessar que não
vi, até hoje, nenhum pleito realizado naauela cidade que
fosse absolutamente dentro da legalidade. Na eleição de que
participei, disputando em dois turnos, em 1992, tive a
oportunidade de chegar ao segundo turno e de ver essa
eleição tomada pelo adversário que lá está e que comete
fraudes e usa de todo tipo de recursos ilícitos para chegar
à vitória nas urnas.
Este ano, no primeiro turno, houve a inovação da votação

eletrônica em Uberlândia. Ao votar, ao apertar o número 15.
do meu candidato a Prefeito Zaire Rezende, vi aparecer na
tela a fotografia do candidato número 11. Isso se
generalizou pela cidade toda. Fiz uma reclamação à Justiça
Eleitoral acusando o processo fraudulento. Já estive,
inclusive, com o Presidente do TRE, e ele me disse q ue fará
algumas modificações ria máquina para evitar a repetição do
número 11. Mas ontem recebi, em meu gabinete, uma portaria
do Ministério Público de Uberlândia. com o seguinte teor: (
Lê:)

"Tendo chegado ao conhecimento do Ministério Público de
Uberlândia supostos atos de improbidade administrativa
praticados por membros da Secretaria Municipal da Habitação
e Meio Ambiente de Uberlândia e da EMCOP, que resultaram em
danos morais e materiais ao patrimônio público, às relações
de consumo, ao meio ambiente, à democracia, especialmente no
que pertine às eleições municipais que se realizarão em
breve, e em vista de:

1 - destinação de terrenos do Município nos Bairros
Seringueiras, Canaã, Santa Mônica II e São Gabriel, para
pessoas desqualificadas (Lei Municipal flQ 5.414/91. que
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dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação Popular e dá
outras providências, e Decreto nQ 5.364/92, que aprova o
Regimento do Fundo Municipal de Habitação Popular);
2 - entrega de vários terrenos sem obediência ao

procedimento de triagem;
3 - não entrega de vários terrenos para deficientes

físicos, idosos e outros em situação semelhante, conforme
determina o estatuto próprio;

4 - concessão de privilégios a funcionários públicos;
5 - ausência de atas de reunião do Conselho do Fundo, do

balanço mensal e geral, dos livros legais e contábeis;
6 - entrega de terrenos sem a devida malha urbana,

saneamento básico (água e esgoto), rede elétrica,
transporte, etc.
7 - uso da máquina administrativa para veiculação de

campanha política de candidato a Prefeito Municipal de
Uberlândia no interior das dependências do prédio municipal
8 - concessão de prioridades na entrega de terrenos para

pessoas indicadas pelos Srs. Vereadores e candidatos;
instauramos, com fundamento no art. 129, III. da
Constituição Federal; art. 8Q, lQ, da Lei nQ 7.347. de
1985, e Lei ng 8.429, de 1992, Inquérito Civil Público,
determinando inicialmente:
A - Nomeação do Sr. Wagner Paulo dos Santos, técnico do

Ministério Público, para funcionar como escrivão nestes
autos;
A.l - nomeação do Sr. Wilson A. Shimizu, Engenheiro Civil,

e da Sra. Carmem Sylvia Lopes de Paiva, Geógrafa (podendo
estes serem encontrados na Av. Rio Branco. 1.711, e pelo
telefone 236-2312), que elaborarão laudo acerca dos
mencionados bairros, constatando a adequação ou não destes
quanto á estrutura básica de existência, fixando-se o prazo
de 10 dias para conclusão e remessa do laudo á CAP:
8 - a expedição de oficio requisitório ao Exmo. Secretário

Municipal da Habitação e Meio Ambiente. Sr. Lione Tannús
Gargalhone, para que no prazo de 10 dias remeta à
Coordenadoria de Apoio às Promotorias de Justiça (p1) a
relação das pessoas inscritas e suas resoectivas fichas de
inscrição para receberem terrenos nos citados bairros: (b2)
os contratos já celebrados; (b3) balanço do total de
terrenos entregues nos citados bairros, sendo acrescido de
(b4) relatório técnico ca assistente social e outras
informações acerca destes, nos termos do art. 8g, lQ. c/c
o art. lO, ambos da Lei flQ 7.347, ce 1985, sendo acompanhado
de cópia desta Portaria;
C - a expedição de oficio requisitório ao Diretor

p residente da EMCOP, para que em igual prazo informe o papel
desenvolvido por essa empresa pública junto aos referidos
bairros, anexando todos os documentos que sobre os mesmos
tiver (cl) fichas de inscrição, (c2) contratos, (c3)
relatórios técnicos da assistente social, etc. : sendo
acompanhado de cópia desta Portaria;
D - a expedição de oficio requisitório ao Diretor

Presidente do DMAE (Departamento Municipal de Agua e
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Esgoto), para que em igual prazo informe a existência ou não
de malha nos referidos bairros, relatando discriminadamente,
seguindo a advertência dos dispositivos legais mencionados
no item anterior;
E - expedição de oficio requisitório à CEMIG, escritório

de Uberlândia, para que informe a existência ou não de rede
para os referidos bairros;
F - designamos a notificação das pessoas abaixo

relacionadas para prestarem depoimento na CAP:
- Exmo. Secretário Municipal da Habitação e Meio Ambiente,

Sr. Lione Tannús Gargalhone. dia 14/10. às 8 horas;
Assessora Técnica, Sra. Eliane Hugueney Santos, dia 14/10,
às 10 horas; Assessora. Dra. Atila Rodrigues, dia 14/10, às
11h30mln; Diretor da Divisão de Habitação, Sr. Otávio Alves
de Souza, dia 14/10, às 16 horas; Chefe de Triagem de
Seleção, Sra. Maria Angela Sander Tamarindo. dia 14/10, às
17 horas; Assistente Social, Sra. Adelzira Santos Costa, dia
15/10. ás 8 horas; Chefe de Contrato. Sr. Márcio de Oliveira
Pinto, dia 15/10, ás 9 horas: Funcionária na parte de
contrato, Minam de Jesus Leal Cunha, dia 15/10, às 9h30min;
Chefe do Setor Contábil, Sr. Euler Fagundes de Paiva, dia
15/10, às 10 horas; Fiscal de obra, Sr. Josepri Salen Barbar,
dia 15/10, às 11 horas; Oficial administrativo, Sr. Helder
Tronconi, dia 15/10, ás 16 horas; Funcionário da EMCOP. Sr.
Moisés José da Silva, dia 15/10 às 17 horas; Diretor
Superintendente da EMCOP. Carlos Antônio da Silva, às
1 7h3Omi n.
Cumpridas as formalidades inaugurais, juntados os

documentos em resposta às requisições do Ministério Público,
colhidos os depoimentos mencionados, retornem os autos
conclusos para ulterior deliberação.

Uberlândia, 4 de outubro de 1996.
Fábio Guedes de Paula Machado - Promotor de Justiça

Curador do Meio Ambiente.
Fernando Rodrigues Martins - Promotor de Justiça Curador

do Patrimônio Público.
Luiz Henrique Acquaro Borsari - Promotor Eleitoral e

Curador do Patrimônio Público.
Os depoimentos a respeito dessa denúncia devem ter sido

recebidos ontem, e hoje haverá a continuidade.
Quero, aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, dizer

que essa foi uma prática normal em 1992. e que não houve
nenhuma iniciativa por parte de ninguém, muito menos da
Justiça Eleitoral. Neste ano, para nossa satisfação, recebo
este documento da Justiça Eleitoral, q ue alguém de
Uberlándia enviou anonimamente, para que seja do
conhecimento desta Casa q ue as eleições em Uberlândia, todos
os anos, são profundamente viciadas. Mas agora precisamos
modificar isso, mesmo porque Uberlândia é uma cidade
conhecida nacionalmente, e até internacionairnente, e não
pode ficar à mercê desse bando de profissionais, maus
elementos que entram na politica para usufruir do poder,
para se locupletarem na Prefeitura, na Câmara de Vereadores,



consciências ou não queremos nos conscientizar da verdade de
que política é coisa séria, de que, muitas vezes, elegemos
pessoas para roubar mais ainda.
Um grande pregador do barroco, já citado desta tribuna

anteriormente por um companheiro, o Pe. Antônio Vieira.
falava da conjugação do verbo "rapio', dizendo que, numa
ocasião. o rei de Portugal mandou á India o embaixador
Francisco Xavier, canonizado mais tarde pela Igreja Católica
como santo. Foi para examinar e trazer para ele um parecer
sobre o povo da India, se era um povo honesto e se Portugal
poderia confiar plenamente nos acordos firmados com aquele
pais. Ele respondeu, em poucas palavras, ao rei, com uma
carta, dizendo apenas uma frase: Aqui se conjuga o veNDo
'rapio' em todos os sentidos. Ou seja, eles roubam, e, se
pudéssemos ser eleitos, também roubaríamos.

Ilustrando a passagem de Jesus, quando levou um ladrãoque
se arrependeu para o céu, dizendo ao ladrão que estava â sua
direita: "Hoje mesmo estará comigo no paraíso", ele diz que
hoje muitos ladrões estão levando reis para o inferno.
porque não só elegem aqueles que já roubaram, mas também
aqueles q ue sabem que vão roubar.
Há um ditado popular que diz que, no Brasil. este rouba

mas faz. Lucas, no Capitulo 31 - cito agora as Escrituras,
porque a Biblia é um livro político -, conta-nos uma
parábola, ou Jesus fala por parábola q ue um aono de terras
constituiu como mordomo de suas terras um administrador que
lhe era infiel. E. sabendo que ele estava desviando os
recursos da sua fazenda, que estava roubando, ele o chamou
para prestar contas e disse: "Nunca mais poderás administrar
as minhas terras. Não só o tirou como sentenciou-lhe
dizendo: 'Nunca mais poderás administrar a terra". Nõs, o
povo brasileiro, não só não o tiramos como também o
reelegemos para aue roube mais. Somos, então, culpados.
porque nós colocamos aqueles que nos governam.
Mas acreditamos numa mudança. Acreditamos na consciência

do povo brasileiro, iluminada pelo Evangelho que está
crescendo como nunca em nosso Pais e em toda a face da
terra. Ninguém consegue deter o crescimento da Igreja. os
ensinamentos doutrinários bíblicos que, sem dúvida, hão de
mudar o nosso povo e aqueles que nos governam. E claro que.
no meio daqueles que se denominam evangélicos, há também os
maus evangélicos. Se com Jesus, entre doze, um era ladrão,
evidentemente que, entre 40 milhões de evangélicos existirão
também ladrões. Isso não é uma exceção. tomanco como base a
regra de que com Jesus. entre 12, um era ladrão.
Subo a esta tribuna para dizer de nossa decepção ao

assistir aos debates pela televisão. Recentemente assisti ao
último debate que o canal 7, TV Bandeirantes, exibiu, entre
Amilcar Martins e Célio de Castro, candidatos a Prefeito de
Belo Horizonte. Nossa cidade, que tanto amo, onde fui eleito
com mais votação, onde fui também Vereador. embora tenha meu
coração apegado também ao Norte, onde nasci, por ela eu
luto. Tenho em comum com todos os Deputados que se
enfileiram na defesa do nosso Norte de Minas o sofrimento e
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os anseios pelo progresso da nossa região e o bem-estar do
nosso povo. Os fatos mostram como o coração do homem é capaz
de ser enganado e como o homem é capaz de enganar.
Assistimos a tantas inverdades sendo colocadas de forma

fria, de forma convincente, mas não de forma verossimil por
parte do candidato Célio de Castro. Eu o conheço
pessoalmente. Na época em que eu era candidato a Vereador,
estivemos juntos em algumas reuniões. Sou compromissado com
a verdade, e lembro-me de um debate em um grupo escolar,
quando ele se levantou, muito empolgado no discurso,
totalmente distinto daquele estilo que apresentou na
televisão, deu a palavra de que em seis meses tiraria todos
os menores abandonados das ruas de Belo Horizonte. Ainda
disse que, se assim não o fizesse, não seria um politico
competente e nem um homem que honra sua palavra. Não
conseguiu fazer e não prestou contas, à época. á sociedade,
mas sei porquê. A não ser que tenha ele mudado de Op inião, e
queira Deus tenha mudado, todos nós sabemos que ele sempre
se declarou, como Presidente nacional de seu partido, um
ateu racionalista dogmãtico, defensor da teoria da evolução.
da tese do "big bang, de que um átomo primitivo se aqueceu,
explodiu, condensou-se em nebulosas e, com o passar do
tempo, surgiu a vida da água. Um relógio pontual como este
tem que ter mais fé do que fé em Deus para afirmar uma
loucura desta.
Em outra afirmação, tentando definir a pessoa de Deus,

definiu como a bondade do coração do homem, como as árvores,
como as montanhas, como o sol, ou seja, numa afirmação
panteista do Deus que fez os céus e a terra, porque Deus é
um ser, é urna pessoa. Deus é um ser perfeitamente pessoal, é
um mistério, três pessoas e um só Deus. Se não considerarmos
a Deus, nenhuma de nossas promessas serão cumpridas, porque
Jesus já disse; Sem mim nada podeis fazer.
Com respeito à ida dele à casa do ex-Governador Newton

Cardoso e às conversas que com aquele Governador teve, não
posso censurá-lo por fazer isso. Evidentemente, não posso
porque a liberdade de ir e vir é uma liberdade
constitucional que deve ser garantida a todo cidadão do
nosso Pais, mas negar que assim o fez não é verdade. Nós o
conhecemos e torcemos para que haja uma mudança no seu
coração, a fim de que a população de Belo Horizonte não
venha a sofrer por mais quatro anos de administrações que
tenham parado a cidade. E fato, é notório, é inconteste que
nossa Capital parou. Não existe uma obra sendo realizada. O
Rio de Janeiro construiu a Linha Vermelha: São Paulo, com
viadutos e o alargamento de tantas avenidas para melhor
escoamento do trânsito. Isso não acontece aqui. O nosso
trânsito é dos mais caóticos hoje. Quando saimos da
Assembléia em direção á nossa casa. quantas vezes gastamos
30 ou 40 minutos para percorrer alguns metros, porque o
trânsito está engarrafado. Não existem obras. A indústria
automobilistica continua produzindo, vendendo, e não existem
melhorias.
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Conhecemos também o candidato Amilcar Martins. Durante o

tempo em que estive com ele na Câmara, uma coisa percebi:
ele é um riomem probo, integro, veraz, um homem compromissado
com aquilo que diz. Mas, mais uma vez, a opinião popular
está errada, e esperamos que haja uma mudança, a fim de que
não venhamos a sofrer as conseqüências. Uma mudança no
pensamento do povo, uma mudança na vontade do povo pelo
melhor.

Termino minhas palavras homenageando aqui um Prefeito que
está conosco ali do lado de fora, que durante três meses
administrou sua cidade. Várzea da Palma. Um jovem, Erasmo
Diniz, que, em apenas três meses, deu uma demonstração do
que o homem. Quando compromissado com o povo, quando
descompromissaco com a vaidade, com o egoísmo ou consigo
prõprio, pode fazer.
Em três meses, fez mais do que os seus antecessores em

oito anos. Esperamos que haja um reconrecimento não somente
de Várzea ca Palma, mas quero, aqui desta tribuna mais alta
do Estado de Minas Gerais, dar uma palavra de louvor a uma
administração séria, porque, se um jovem, em três meses, fez
tanto progresso, qualquer Prefeito que tema a Deus, em
quatro anos, que seja honesto, que seja íntegro e probo,
pode fazer muito pela sua cidade.
São as minhas palavras, e esperamos que elas possam

alcançar eco no coração de nossa cidade de Belo Horizonte, e
que Amilcar Martins seja um Prefeito abençoado e aprovado
pelo povo e por Deus. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência registra a presença, em Plenário, co ex-Deputado
Wilson Pires e dá boas-vincas ao ilustre colega,
rep resentante co Nordeste de Minas.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicação apresentada nesta reunião peo Deputado Jorge
Eduarco de Oliveira, Líder do PMDB - desfiliação dos
Deputados Toninho Zeitune, Rêmolo Aloise e Geraldo Santanna
e i ndicação do Deputado Antônio Roberto para Vice-Lider
(Ciente. Publique-se. Cópia às Liceranças e á Gerénca-Geral
de Apoio ás Comissões.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna,
em que solicita seja adotado regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei Complementar ng 17/96. do
Tribunal de Justiça do Estado, que cria três cargos no
Tribunal de Alçada. A Presidência vai renovar a votação do
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requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita, na
forma regimental, seja encaminhado oficio ao Ministro Pedro
Malan, solicitando a liberação do crédito agricola, inúmeras
vezes anunciado pelo Governo Federal. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, em que
solicitam a promoção pela Assembléia Legislativa, em
iniciativa conjunta com o CEPO, de um ciclo de debates com
os Srs. Amilcar Martins e Célio de Castro, candidatos à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nas eleições de
segundo turno. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 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 flQS 895, 896 e
920/96, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

por sua vez, em turno único, os Projetos de Lei ngs 921/96,
do Governador do Estado, que altera a denominação da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, de que trata a
Lei nQ 12.160. de 27/10/96, para Secretaria de Estado da
Indústria, do Comércio e do Turismo e dá outras
providências: 922/96. do Governador doEstado, que autoriza
o Poder Executivo a fazer reversão á Mitra Diocesana de
Diamantina do imóvel que especifica: e 923/96. do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão
de imóvel ao Município de Santo Antônio do Aventureiro (A
Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaríamos de comunicar a V.
Exa. um equivoco que o "Assembléia Informa" oe hoje cometeu
ao publicar declaração nossa sobre o problema da
fiscalização feita pela Secretaria da Fazenda, em Montes
Claros, e falamos da voracidade com que os fiscais estiveram
naquela cidade, tendo feito declarações de que iriam fecnar
algumas centenas de casas comerciais naquela cidade.
Diziamos, naquela ocasião, que o Governador Eduardo Azeredo
estava ciente cas dificuldades por que passa a região Norte
de Minas e que ele não concordava, de acordo com suas
próprias declarações, que acontecesse o desemprego. O
Assembléia Informa, por um equívoco, colocou exatamente o
contrário daquilo que afirmamos, dizendo que o Governador
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está ciente das dificuldades pelas Quais passa o Norte de
Minas e que concorda com o que está acontecendo.
Quero comunicar à Presidência as nossas palavras, que as
notas taquigráficas comprovam, para que fosse corrigido o
erro e não permanecesse a impressão de que o Governador
comunga com o que está acontecendo no Norte de Minas e que
apóia o desemprego naquela cidade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Carlos Pimenta.
O Deputado Gilmar Machado - Como V. Exa. pode verificar,
não há quorum para continuação dos trabalhos. Por Isso,
pedimos o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de p lano, a
inexistência de"quorum" para continuação dos traalros e
encerra a reunião, Convocando os Deputados para as
extraordinárias ce logo mais, às 20 horas, e ce amanhã, dia
17, ás 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
a ordinária deliberativa, também de amanhã. às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 122 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela, Raul Lima Neto,
Anivaldo Coelho e Anderson Adauto. membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Anderson
Adauto assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1 Parte dos
trabalhos, passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação ae proposições oa Comissão. Com a
palavra, o Deputado Raul Lima Neto apresenta requerimento,
subscrito também pelo Deputado Aílton Vilela, em que
solicitam sejam convidados para participarem de reunião
desta Comissão os Srs. Mauro Lobo, Secretário de Ciência e
Tecnologia; Marco Paulo Dani, Presidente do CETEC. e Afrânio
Batista Aguiar, Diretor da FAPEMIG, para dissertarem sobre
os programas de atuação dos seus respectivos órgãos ou
entidades, em especial aqueles relacionados com o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Estado.
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. 17 de outubro de 1996.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Ailton Vilela - Raul

Lima Neto.
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ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia sete de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues,
Sebastião Costa, João Batista de Oliveira e Dilzon Melo,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-
se, também, a presença do Deputado Ánivaldo Coelho, que
assiste aos trabalhos. A Presidência dá conhecimento da
correspondência recebida pela Comissão: Ofício Circular n
15/96, do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-
Geral do Governador Co Estado, que encaminha informações
sobre os valores transferidos aos municípios mineiros em
maio de 1996, comparados aos valores de maio de 1995, com os
resultados da Lei ng 12.040. de 29/12/95, sobre os novos
critérios de distribuição do ICMS. Esgotada a matéria
destinada à la Parte da reunião, a Presidência recebe
requerimento do Deputado Dilzon Meio, que solicita a
inversão da ordem do dia da reunião, de forma que as
matérias de deliberação conclusiva sejam apreciadas em
primeiro lugar. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Passa-se, então, à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições
sujeitas á deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente,
verificando a existência de matéria de sua autoria para ser
apreciada, transfere a Presidência ao Deputado Dimas
Rodrigues, que, na qualidade de relator do Projeto de Lei nQ
800/96. passa a fazer a leitura de seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto no 2Q turno.
Submetida a discussão e votação, a proposição é aprovada.
Retorna à Presidência o Deputado José Henrique, que concede
a palavra ao Deputado Dilzon Melo para que faça a leitura de
seu parecer sobre o Requerimento nQ 1.436/96, de autoria da
Deputada Elbe Brandão. O relator conclui pela aprovação do
requerimento. Submetido a votação o parecer, fazem uso da
palavra, para encaminhar, os Deputados Anivaldo Coelho e
João Batista de Oliveira, e este apresenta requerimento
solicitando o adiamento da votação. Colocado em votação, é o
requerimento de adiamento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
José Henrique. Presidente - Dimas Rodrigues - Sebastião

Costa - João batista de Oliveira.
ATA DA 27g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÏDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia cuatorze de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das



Comissões os Deputados Álvaro António, Bilac Pinto e
Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bilac
Pinto 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 à apresentação,
em audiência pública, dos trabalhos realizados pela COMIG
relativos à serra do Espinhaço. Á Presidência registra a
presença dos Srs. Carlos Cotta, Presidente da COMIG. e
Marcos Roberto Moreira Ribeiro. Diretor do Instituto de
Geoclências da UFMG. e os convida para tomarem assento à
mesa. Registra-se, também, a presença dos Srs. Grossi Sad.
Diretor da GEOSOL; José Mauricio Neto, Vice-Presiaente da
FIEMG; Oswaldo Castanheira, Superintendente da CPRM; António
Almeida de Oliveira. Prefeito Municipal de Carnbuquira;
Renato Caporali e José Cláudio Rezende. Diretores da COMIG;
Anibal Teixeira, Deputado Federal, ex-Ministro da República;
e Antônio Wirzt Leite, do DNPM. O Deputado Alvaro Antônio,
autor do requerimento que motivou a reunião, tece as
primeiras considerações a respeito do assunto e passa a
palavra ao Sr. Carlos Cotta. Este, após breve comentário,
passa a palavra aos técnicos Antônio Carlos Pedrosa Soares e
Britaldo Silveira Soares. aue fazem exposição sobre os
critérios adotados na elaboração aos manas geológicos ca
serra do Espinhaço. Segue-se amplo debate, conforme consta
nas notas ta p uigráficas. Após, a Presidência tece as últimas
considerações e agradece a presença dos convidacos e aos
demais participantes e os valiosos suosidios prestados a
esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 16 de outubro de 1996.
Bilac Pinto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio

Roberto.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, ATRAVÉS DOS ORGAOS E
PROGRAMAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA PLATAFORMA DE
AÇÃO. DOCUMENTO REIVINDICATÓRIO RESULTADO DA IV CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA MULHER
As aunze horas e Quinze minutos ao dia vinte de agosto de
mi l novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Bilac Pinto e João
Leite (substituindo este à Deputada Elbe Brandão. por
indicação da Liderança do PSDB). Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Almir Cardoso. declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada sem
restrições, é subscrita pelos Deputados presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
relatório final dos trabalhos da Comissão, elaborado pela
relatora. Deputada Elbe Brandão. Devido à ausência desta, o
Presidente passa a palavra ao Deputado João Leite, que
Procede à leitura do parecer. Não havendo quem queira



190

participar da fase de discussão, é esta encerrada pelo
Presidente. A seguir, passa-se à votação do mencionado
relatório, que é aprovado sem restrições. Cumprida a
finalidade desta Comissão Especial, o Presidente suspende a
reunião por 5 minutos e determina a lavratura da ata
relativa ao encerramento dos trabalhos. Havendo número
regimental, é reaberta a reunião, e a Presidência solicita
ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata, que,
lida e aprovada sem restrições, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente agradece a participação de todos nos
trabalhos desta Comissão e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Bilac Pinto - João Leite.
ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas
Rodrigues, Sebastião Costa e João Batista de Oliveira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa Que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência dá
conhecimento do recebimento da seguinte correspondência:
cópia do oficio datado de 13/8/96, do Deputado Clêuber
Carneiro, dirigido ao Presidente desta Casa, solicitando
seja encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE-MG -
certidão exarada pelo Escrivão Eleitoral da Comarca de
Januâria, a qual convalida o plebiscito realizado no
Distrito de Levinópolis, tendo em vista que, na lista de
eleitores do mencionado distrito, em 19/11/95, constavam
2.542 inscritos; desses, compareceram 1.272, número que
corresponde ao "quorum 11 exigido, de metade mais um: cópia do
Oficio flQ 1.857/96/SGM, de 13/8/96. do Presidente desta
Casa, que encaminha ao Presidente do TRE-MG, para exame e as
medidas cabíveis, a documentação referente ao resultado da
consulta plebiscitária realizada nos Distritos de Riacho da
Cruz e Levinópolis, no Município de Januária; oficio datado
de 16/8/96, da Comissão Ernancipacionista do Distrito de
Brejo do Amparo, representada por seus advogados, dirigido
ao Presidente desta Casa, solicitando que qualquer nova
pretensão com relação ao plebiscito realizado nos Distritos
de Riacho da Cruz e Levinôpolis, no Município de Januária,
seja julgada prejudicada, por estar precluso. Esgotada a
matéria destinada á Ia Parte ca reunião, a Presidência,
verificanco haver matéria de sua autoria a ser apreciada,
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Dimas Rodrigues.
Este coloca em discussão e votação o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei ng 800/96. o qual é aprovado.
Retorna á Presidência o Deputado José Henrique e suspende a
reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
verificando a inexistência de 'quorum' para deliberação,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
iavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1996.
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Sebastião

Costa - Diizon Meio José Maria Barros.
ATADA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECIJÃRIA E
POLITICA RURAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de setembro 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. Deputado Paulo Piau, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar as
matérias da pauta e, a seguir, avoca a si a relatoria do
Requerimento ng 1.625/96, do Deputado Sebastião Costa.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia. Á Deputada Elbe Brandão,
relatora do Projeto de Lei ng 791/96, do Decutado Jairo
Ataide, opina pala aprovação da proposição, no 2g turno, na
forma do vencido no ig turno. Submetida a discussão e
votação, é aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de outubro de 1996.

 

Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho João Leite.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia onze de setembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcelios,
Antônio Roberto e Wilson Trópia, membros da Comissão
supracitada. Faz-se presente, também, o Deputado Durval
Angelo. 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 se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a debater, em
audiência pública, o processo e os aspectos técnicos
relacionados ao EIA-RIMA - Relatório de Impacto Ambiental
das Usinas Hidrelétricas da Cachoeira da Providência,
Cachoeira Grande e Cachoeira do Emboque, a cargo da Cia.
Força e Luz Cataguases-Leopoldina. O Presidente convida a
tomar assento à mesa os Srs. Paulo Theocjoro de Carvalho,
Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Franklin Daniel Rothmam,
professor da Universidade Federal de Viçosa; Ricardo
Ferreira Ribeiro, cia Comissão Pastoral da Terra. A
Presidência faz a leitura da seguinte correspondência:
oficio da FEAM encaminhando cópia de carta enviada à
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçui, sobre a
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disposição inadequada de lixo na cabeceira do rio Santa
Maria; fax da Coordenação do XIII Simpósio Nacional de
Educação Ambiental convidando esta Presidência a dirigir os
trabalhos da mesa-redonda O Papel da Legislação Ambiental
como Instrumento de Educação Ambiental, a ser realizada no
dia 29/10/96, ás 10h40min, na UFMG; cópia de oficio da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental,
enviado ao Presidente desta Casa, solicitando um ciclo de
debates para discutir sobre os temas: Parlamento das Aguas"
e "Águas de Minas, durante a 2a Semana Interamericana da
Água em Minas Gerais. Passa-se á 2a Parte da Ordem do Dia,
com discussão e votação de proposição da Comissão. Sobre a
mesa, requerimento do Deputado Almir Cardoso, que solicita
seja ouvido o Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Nacional
de Recursos Hidricos, com o objetivo de apresentar o
programa desenvolvido por aquela Secretaria denominado
Cidadania pelas Águas. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
do Projeto de Lei nQ 874/96, do Deputado Sebastião Costa,
que recebeu do Deputado Antônio Roberto, relator da matéria,
parecer pela aprovação. Colocado em votação, é o projeto
aprovado. Ato continuo, a Presidência registra a presença
dos seguintes convidados: Carlos José Lima, representante da
Associação dos Atingidos pela Barragem da Cachoeira da
Providência; Geraldo Clemente de Abreu, representante da
Associação dos Atingidos pela Barragem da Cachoeira do
Emboque; José Roberto Fontes Castro. Presidente da
Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga; Marco
Antônio Pinto Barbosa e Alberico Outra de Siqueira Filho.
ambos da Assessoria de Expansão da Produção da Cia. Força e
Luz Cataguases-Leopoldina; Morei Queiroz da Costa, Gerente
de Divisão de Atividades Agropecuária e Florestal da FEAM;
Joaquim Martins da Silva Filho. Chefe da Assessoria da FEAM;
Sônia Mara Prata, advogada da FETAEMG; Romilda Souza Lima
Viana, cia Associação da Cachoeira da Providência; Maurilio
Chaves Santos, do SINDIELETRO: José Flávio Monteiro de
Castro, Vereador do Municipio de Raul Soares, e Pe. Luiz
Paixão Rodrigues, da Paróquia do Município de Raul Soares.
Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto, autor do
requerimento que motivou esta audiência pública, para fazer
suas considerações iniciais, que fala sobre a preocupação da
Comissão com os impactos sociais, ambientais. culturais e
econômicos decorrentes da construção cie barragens na bacia
do alto rio Doce. Após as palavras do Deputado Antônio
Roberto, a Presidência passa a palavra aos componentes da
Mesa, cada um por sua vez, para que façam suas considerações
iniciais. O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro, Secretário da
Comissão Pastoral cia Terra, entrega documento à Presidência
desta Comissão contendo questionamentos aos estudos
ambientais das usinas hidrelétricas objeto desta reunião, O
Presidente, neste momento, abre a fase de debates.
oportunidade em que todos os convidados e Deputados citados
usam a palavra, cada um por sua vez, conforme consta nas
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enfim, para fazer aquilo que a população de Uberlândia não
merece de forma nenhuma.
Estamos aqui para denunciar isso. Vamos acompanhar esse

caso com bastante cuidado e levá-lo às últimas
conseqüências, porque, em 1992. até títulos que não foram
procurados rio fórum - naquela época não havia votação
eletrônica - dali foram retirados, usados para votar e,
depois, devolvidos. Os meus fiscais pegaram não sei se cerca
de 20 ou mais títulos, que foram tomados na hora da votação,
de pessoas que foram votar em nome de outras, numa cidade de
Primeiro Mundo como é Uberlândia, onde existe uma
universidade federal, onde existe o maior centro comercial
de atacadistas do Brasil, quiçá da América do Sul, e que é
uma cidade geograficamente bem posicionada, com um povo
inteligente e trabalhador que não pode ser massa de manobra
dessas pessoas que lã estão para prejudicar o andamento
politico. A cidade está sendo prejudicada no seu
desenvolvimento por esse grupo que a administra há muito
tempo e que não tem interesse em levar o desenvolvimento
para lá. Foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento
Municipal para abrigar o atual Prefeito de fato, porque o de
direito não governa, que, hoje, é candidato e é nosso
adversário, e não fez nada para o desenvolvimento da cidade.
Uberlândia, nos últimos Oito anos, não recebeu uma indústria
sequer no seu distrito industrial, enquanto Uberaba e Patos
de Minas estão disparadas no seu desenvolvimento. E ainda
temos o desprazer de Uberlândia estar no quarto mandato de
Prefeito contrário ao Governo do Estado. Temos de acabar com
isso para propiciar um desenvolvimento consciente, um
desenvolvimento que possa, realmente, atender a todos os
segmentos da sociedade uberiancense. Estaremos aqui alertas,
nesta tribuna, e também lá na base, em Uberlândia.
acompanhando esse processo que, tenho certeza, vai ter
conseqüência favorável.

Em Uberlândia. em 1992. no dia ca eleição. contrataram
16.800 cabos eleitorais para ajudar na fraude. Só nesse dia
pagaram 16.800 salários rninimos. Isso aconteceu em 1992.
Além dos títulos, distribuíram, no Bairro Seringueiros.
1.260 terrenos em troca de votos e, agora, estão querendo
fazer a mesma coisa, mas não vamos permitir que isso
aconteça, para o bem da democracia, para o bem e a justiça
daqueles que irão depositar seu voto nas urnas lã em
Liberlândia, no dia 15 de novembro, e q ue, com certeza, irão
votar no melhor candidato, que é o nosso candidato. o Dr.
Zaire Rezende. da Coligação para Crescer e Ser F eliz. Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado
Wanderley Avila, que ocupa o cargo neste instante, Sr.
Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, minhas
senhoras e meus senhores. O motivo pelo qual ocupo a tribuna
neste instante é deixar registrado nos anais da Casa um fato
que acontece naturalmente em todo o território brasileiro e
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que, sem dúvida, entristece as pessoas que têm o mínimo de
discernimento, na sua grande maioria. Evidentemente há
exceções - e damos graças a Deus por elas - elegemos pessoas
para nos açoitarem. Numa ocasião, disse eu, desta tribuna,
que cada povo tem o governo que merece, usando,
evidentemente, uma frase muito popular, conhecida de todos
nós. Nessa ocasião, aproveitei para dizer da minha fé
inabalável nas Escrituras, na única regra de fé e prática do
genuíno Cristão.
E a Bíblia Sagrada o maior manual degoverno que existe

para o homem. Diga-se de passagem, se há uma Característica
do homem que o faz semelhante ao Criador é que ele é um ser
político. E feito com a capacidade de governar, porque
política é a arte de governar bem, e Deus é um ser
essencialmente político. Ele governa muito bem. E Deus, ao
nos criar, nos distinguiu de todos os seres que estão sobre
a terra, fazendo-nos à sua imagem e semelhança e,
conseqüentemente, um ser político. O homem é um ser
político.
Aristóteles afirmou, em certa ocasião, que o homem é um

ser político, religioso e social. Mas, evidentemente, por
causa do pecado, esses atributos naturais do homem, que o
tornam semelhante a Deus, foram adulterados. Ao invés de
social, ele é egoísta; ao invés de religioso, ele é
idólatra. Ele deixou o Deus que fez os céus e a terra para
se ajoelhar ante ídolos e imagens feitas por mãos humanas.
Ele é avarento e, ao invés de político, é casuista, na
maioria das vezes.
Porém, damos graças a Deus pelas exceções e creio que esta

Casa está cheia delas. Entretanto, digo isso para lembrar
que uma vez eu disse crer piamente nas Escrituras, que dizem
que é Deus quem constitui e destitui todo e qualquer
governo, e, na época, fui aparteado pela nossa colega,
Deputada Maria .José Haueisen. que, talvez não tendo
entendido o que eu queria dizer, contestou-me. Mas o fato é
que há forças superiores que nos governam, e Deus está vivo,
Ele é espirito.
Daniel, escrevendo as Escrituras - e a Bíblia não pode

errar, porque é a Palavra de Deus -, diz que é Deus quem
constitui todo e qualquer governo e autoridade. Quando,
conhecendo essa verdade nas Escrituras, questionei ao
próprio Deus, porque podemos falar com Ele, como o Senhor
elegeu um homem como Nero. Ele esquartejou a própria mãe e
abriu o seu útero, para dizer que ali havia repousado um
gênio por nove meses, que fez do cidadão da capital romana o
maior sofredor da face da terra pelo seu egoísmo, pelo seu
fanatismo; que incendiou a sua própria cidade. Não era ele
um homossexual para dedilhar uma lira e fazer poemas?
E então, no meu coração veio a resposta: porque Roma

merecia. Roma era uma sociedade que se deleitava com o
sangue dos gladiadores e dos Cristãos.

Evidentemente, o povo brasileiro, com o seu procedimento,
tem merecido políticos da estirpe dos que ai estão, que são
eleitos para nos açoitar. Tantas vezes vendemos as nossas
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notas taquigráficas. Ao encerrar a fase de debates, o
Presidente esclarece que esta Comissão se empenhará junto ao
COPAM-FEAM para assegurar que pontos que foram discutidos
sejam objeto de uma profunda reavaliação e também realizar,
no âmbito desta Comissão, estudos para verificar a
Possibilidade de se introduzir na legislação vigente a
obrigatoriedade de audiências públicas em empreendimento de
alto impacto ambienta]. especialmente no caso de
flidrelétricas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de convidados e
parlamentares, convoca os membros deste órgão técnico para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1996.
Ronaldo Vascor,cellos, Presidente - Jorge Eduardo de

Oliveira - Marco Régis - Ivo José. -
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia dezoito de setembro õe mi l novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajaimar Silva, Arnaldo Penna, Sebastião Costa
substituindo este ao Deputado .Jairo Átaide, por indicação
da Liderança do PFL) e Ailton Vilela (substituindo a
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, 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 finalidade da reunião é apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente retira da pauta os Projetos
de Lei flQS 933 e 949/96, por não cumprirem os pressupostos
regimentais. Esgotada a matéria destinada á Parte ca
reunião, a Presidência passa à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário, O Deputado Arnaldo Penna
apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio à
Secretaria da Educação a fim de se obterem esclarecimentos
detalhados sobre o relatório conclusivo da comissão de
sindicância instalada em 27/3/96 para apurar denúncia de
irregularidades praticadas por servidores do Instituto de
Educação de Minas Gerais e das Escolas Estaduais Luiz
Peçanha e Presidente Kennedy e sobre as providências cue
aquele órgão está tomando para sanar as irregulardades que
Porventura tiverem sido constatadas. O Deputado informa que
a finalidade de seu requerimento é instruir a Representação
Popular flQ 5/96, da Sra. Maria Ilda de Carvalho, funcionária
pública estadual, a qual apresenta a referida denúncia.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1996.
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Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão - Bonifácio Mourão
- Carlos Murta.
ATA DA 394 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de outubro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio,
Glycon Terra Pinto e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência acusa o
recebimento dos Oficios ns 1.262/96, do Tribunal de Contas;
1.376/96, da Secretaria de Estado da Fazenda; 8.331/96, do
Ministério da Saúde, e dos oficios das Diretoras das Escolas
Estaduais Padre Celso Pinheiro e Dr. Osmar Bicalho, de
Cristais; Firmino Costa, de Lavras, e das Escolas Estaduais
de Campo Belo. Continuando, comunica o recebimento de FAX do
Congresso Nacional, publicado em 26/9/96, por meio do qual
esta Comissão é Convidada para participar da discussão
relativa á proposta orçamentária para a Região Sudeste,
realizada no dia 23/9. Devido à ausência do De putado Clêuber
Carneiro, relator do Projeto de Lei ng 775/96. o Presidente
redistribui o projeto ao Deputado Glycon Terra Pinto. Com  a
palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 775/96 na forma do Substitutivo ng 1. Logo
a pós, o Deputado Marcos Helênio, relator no ip turno do
Projeto de Lei flQ 873/96, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda np 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da
Emenda nQ 2, da referida Comissão. Colocados em discussão e
votação, cada 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, 17 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Anivaldo Coelho - Geraldo
Rezende - José Braga.
ATA DA Ug REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia nove de Outubro ae mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, 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
presentes. A seguir, o Presidente lê correspondência do
Secretário Municipal de Saúde de Contagem, em que apresenta
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à Comissão o relatório da Auditoria Especial da Secretaria
de Estado da Saúde de Minas Gerais realizada no Sistema de
Saúde de Contagem. Prosseguindo, o P residente passa à
discussão e à votação de pro posições 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 nQs 806 e 858/96 (relator: Deputado Marco
Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, comunica-lhes que, a
partir da próxima reunião, as reuniões ordinárias da
Comissão voltarão a ser realizadas ás quintas-feiras, ás
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas -
Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 718/96

Comissão de Fiscalização Finance' r a e Orçamentára
Relaõr io

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei
em tela dispõe sobre a implantação e a prática de politica
para a melhoria das condições nutricionais da população do
Estado.
O projeto foi distribuido às comissões competentes, tendo a
Comissão de Constituição e Justiça se manifestado por sua
Juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão
de Saúde e Ação Social opinou nela aprovação da proposição,
aoresentancjo a Emenda flQ 1. Em virtude ae requerimento do
Deputado Marcos Helénio. a Comissão de Defesa do Consumidor
também foi ouvida e opinou pela aprovação do projeto com a
Emenda nQ 1.

Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta
Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em consideração dispõe sobre medidas a
serem adotadas para melhorar as condições nutricionais da
população. Há diagnósticos estarrecedores sobre o
desperdicio de alimentos, sua má utilização e a ignorância
da população sobre principios básicos de nutrição. Os fatos
são marcantes: estoques governamentais de cereais
apodrecendo, estudos sobre o lixo doméstico urbano nos quais
se constatou a má utilização e o desperdicio dos alimentos,
até mesmo pelas classes ma i s abastadas. EStucos e pesquisas
realizados sobre o aproveitamento de cascas ce frutas, talos
de verduras etc. apresentados na midia não são absorvidos
pela população carente. Em conferência internacional sobre
nutrição, reconheceu-se que a pobreza, as privaçôes, a
desigualdade social e a deficiência educacional são as bases
da má nutrição e da fome. Trata-se, portanto, de problema
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social, em que causa e efeito se confundem, sem solução a
curto prazo, que exige ação integrada dos governos,
principalmente nos campos da educação e da distribuição de
renda. A proposição tem o mérito de incentivar a ação
conjunta dos municípios e do Estado, com a participação da
iniciativa privada. Ela estabelece o prazo de até 180 dias
para que o Executivo regulamente a lei, o que significa que
seus efeitos orçamentários poderão ser realidade apenas no
exercício de 1998. Isso não impede que o Executivo,
publicada a lei, já em 1997, priorize as ações na área
nutricional
A guisa de esclarecimento, informamos que o orçamento de
1996 contempla algumas ações voltadas para o campo da
nutrição. Isso, no entanto, não significa que efetivamente
foram ou serão aplicados recursos na área, uma vez que há
uma única dotação a ser distribuída por várias metas, que
não são quantificadas em termos monetários. De fato, o
cumprimento da meta depende do poder discricionário do
Executivo.
Secretaria de Estado da Educação:
Programa estruturante - Padrões Básicos de Infra-estrutura:

R$171.674.757,00
Quantidade de metas; 06
Metas dO campo da nutrição: 02
Fornecer alimentação a 2.842.000 alunos øa rede estadual e

municipal
Implantar o Programa Nacional de Hortas Escolares em 12

(doze) municípios.
Secretaria de Estado da Saúde:
Programa estruturante - Programas e Ações de Saúde

Coletiva: R$37.721.781,00,
Quantidade de Metas: 14
Metas no campo de nutrição: 01
Apoiar atuação municipal no desenvolvimento de ações nas

áreas da alimentação e da nutrição em 756 municípios.
Na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social existem

metas que podem ser associadas ao campo da nutrição: apoiar
projetos de assistência para promoção social e enfrentamento
da pobreza; promover campanhas de esclarecimento sobre
saúde, cidadania e direito; apoiar projetos comunitários de
pequenos produtores rurais e urbanos.

Conclusão
Em face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 718/96 no lg turno, com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões. 17 de outubro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Geraldo Rezende - José Braga.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 785/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição sob
exame tem por fim autorizar o Poder Executivo a permutar
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imóvel de propriedade do Estado por outros de propriedade da
Companhia Siderúrgica Pains.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, apresentando a Emenda nQ 1, vem o
projeto a esta Comissão para receber parecer em observância
aos termos regimentais.

Fundamentação
Objetivando dirimir conflitos e pôr fim às contendas
judiciais, porquanto o imóvel de propriedade do Estado é
objeto de duas ações, as partes envolvidas buscam por meio
da proposição em tela solução amigável para as lides.
Situados no Município de Divinópolis, o imóvel pertencente
ao Estado tem a área de 2.234m2, e os da Companhia
Siderúrgica Pains perfazem a área de 3.660m2, superior,
portanto, à do imóvel de propriedade da administração
pública. A Promotoria de Justiça está de acordo com a
referida transação imobiliária, conforme oficio anexo ao
processo.
A proposição ora examinada obedece aos ditames da Lei n
4.320. de 1964, que, em seu art. 105. 2g, estatui aue os
valores fixos compreendidos no ativo permanente, para serem
movimentados, necessitarão de autorização legislativa, dada
em lei especial.
Com relação aos aspectos financeiro e orçamentário, a
proposição em análise não ocasiona nenhum impacto, visto que
a permuta realizar-se-á sem torna para as partes, não
ocorrendo diminuição do patrimônio do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 785/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1. apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 17 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - osé Braga, relator - Anivaldo

Coelho - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 841/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto em pauta

assegura o oferecimento, preventivo e gratuito, pelo Estado,
no âmbito do SUS, do exame de triagem de diagnóstico de
deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras providências.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição e lhe apresentou as Emendas ns 1 e
2. foi ela encaminhada à Comissão de Saúde e Ação Social,
que concluiu por sua aprovação e lhe apresentou a Subemenda
nQ i à Emenda nQ 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissão
para receber parecer, em obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A Organização Mundial de Saúde - OMS - declara que os
Governos têm responsabilidade em relação à saúde de seus
povos. Essa responsabilidade governamental se acentua nos

Li
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países pobres, de renda "per capita' baixa, como é o caso do
Brasil
Abraham Horwitz, ex-Diretor da Organização Pan-Americana de
Saúde, coloca a atividade governamental na promoção da saúde
como fator de desenvolvimento, Quando diz em seu trabalho
"El Cuidado de Ia Salud y el Progreso Social en Ias
Américas": "Os serviços de saúde não devem ser considerados
um artigo de luxo, que se consome, mas um investimento, em
quantidade e qualidade, de capital humano".
Assim, a proposição em tela é procedente, mormente quando
se considera que nenhum país civilizado pode admitir que a
ciência proporcione os benefícios à saúde como caridade ou
de acordo com o poder aquisitivo de cada cidadão. A saúde
passou a ser considerada como um direito fundamental de todo
ser humano, sem distinção de raça, religião, ideologia
política ou condição econômica e social.
O projeto sob comento trata do exame de alfa-l-
antitripsina, que permite diagnosticar em recém-nascidos a
referida deficiência, que provoca enfisema pulmonar. Uma
gota de sangue basta para se detectar a deficiência dessa
substância no organismo humano, e a coleta do material para
esse diagnóstico seria efetuada simultaneamente àquela a que
se refere a Lei ng 11.619. de 4/9/94, Que trata do exame do
"pezinho. Tal procedimento não ensejará maiores despesas
para os cofres públicos, porquanto a técnica empregada para
a triagem de alfa-l-antitripsina é simples e barata, girando
seu custo em torno de R$0,75 por exame, e a soma despendida
na capacitação de recursos humanos e na formação de
profissionais especializados só ocorrerá no inicio da
implantação dessa ação governamental.
Observe-se, ainda, que as ações preventivas instituídas
pelo projeto atingirão grande contingente populacional,
identificando as crianças portadoras dessa deficiência e
orientando a família quanto à escolha profissional dos
filhos, procurando fazer com que evitem os meios poluídos.
Realizando-se profilaxia nos recém-nascidos, economizar-se-á
grande soma de dinheiro a ser desembolsado pelo Estado,
considerando-se o alto custo do tratamento da doença. Sob a
ótica económico-financeira, portanto, a proposição reveste-
se de grande relevância, pois resultará em dividenos
sociais.
Em relação ao aspecto orçamentário, o projeto atende às

disposições legais, estatuindo Que as despesas decorrentes
da futura lei correrão â conta de dotação orçamentária
própria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 841/96 no lg turno, com a Emenda ng 2, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda ng 1.
apresentada pela Comissão de Saúde e Ação Social, á Emenda
flQ 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

José Braga - Anivaldo Coelho.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 888/96

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto em tela
institui, para os municípios que abrigam reservatórios de
água para exploração econômica, com pensação financeira pelo
resultado da comercialização do produto por parte das
concessionárias do serviço.
A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, ás

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Energética,
Hidrica e Minerária e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto na forma do Substitutivo ng 1, que apresentou.
Cumpre-nos, agora, opinar Quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
A proposição em tela estabelece que a compensação
financeira referida será de 3% sobre o valor do faturamento
liquido resultante da venda de água. Prescreve, ainda. Que o
valor arrecadado será distribuído aos municípios que tiverem
terras inundadas. proporcionalmente ao volume do
reservatório ali contido.
A compensação financeira pelo uso da água para fins de
exploração econômica ê um dos pressupostos fundamentais do
denominado modelo usuário-poluidor-pagador, atualmente
adotado nos países mais desenvolvidos, para gestão de
recursos hidrícos por bacias hidrográficas, segundo os
princípios do desenvolvimento sustentável.
A Lei ng 11.504. de 1994, que institui a política estadual
de recursos hidricos, já prevê a implantação desse modelo em
Minas Gerais. Sua implementação depende, apenas, da criação
dos comitês e agências de bacia, que o precedem, na
seqüência lógica.
E importante lembrar que tramita no Congresso Nacional o
Projeto de Lei ng 2.249/91, atualmente em fase de votação na
Câmara, sendo que o substitutivo apresentado pelo Deputado
Federal Aroldo Cedraz conta com o apoio do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
por via da Secretaria de Recursos Hidricos.
Convertido em lei, esse projeto balizará a implantação do
moQelo usuá r io-poluidor-pagador nos corpos de água de
domínio da União, bem como ditará as normas gerais para as
águas estaduais. Não hâ, entretanto, óbice á instituição de
compensação financeira pela perda de receita advinda do
impedimento ao uso da terra devido ã inundação provocada por
reservatórios.
Na proposição em tela, o art. 3Q estabelece o seguinte: "A

compensação pela utilização da matéria-prima para fins de
abastecimento de água às populações será distribuída pelas
concessionárias proporcionalmente ao volume dos
reservatórios aos municípios em cujos territórios se
localizarem os mesmos.
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Contudo, o critério volumétrico é de difícil avaliação, em
face das variações, ao longo do ano, do nível de água nos
barramentos. Assim, a forma proposta no Substitutivo nQ 1 -
área de terras inundadas - é mais plausível de ser adotada
como parâmetro.
Finalmente, para adequar o parágrafo único do art. 2Q do
Substitutivo nQ 1 ás novas características da economia
brasileira, apresentamos a Emenda ng 1. ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 888/96 na forma do Substitutivo ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1, a seguir
redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 2 .Q do Substitutivo nQ 1 a

seguinte redação:
"Art. 2 - ..................................
Parágrafo único - O descumprimento do prazo estabelecido no
"caput" deste artigo implicará a cobrança de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por
cento).
Sala das Comissões, 16 de outubro ce 1996.
Anivalcio Coelho. Presidente e relator - Silac Pinto -

Antônio Roberto.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.555/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em
análise tem por objetivo solicitar 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.
Publicado em 8/8/96, vem o requerimento à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Preocupa-se o autor do requerimento com possíveis
irregularidades na cobrança de emolumentos por parte dos
cartórios, de maneira especial com a sobrecarga que pesa
sobre as associações civis sem fins lucrativos.
Rege a matéria a Lei Estadual ng 7.399, de lQ/12/78, que
contém o Regimento ce Custas e Emolumentos do Estado de
Minas Gerais.
As penalidades impostas aos responsáveis pelas possíveis
irregularidades estão previstas nos arts. 14 e 20 da
referida lei. Diz o art. 19: 'Incorrerá em falta grave,
punível de conformidade com a legislação em vigor, o
auxiliar da justiça que infringir as disposições desta lei
ou suas tabelas.
Há denúncias de cobranças abusivas que estariam sendo
Praticadas, mesmo sem uma previsão legal. Seria uma
antecipação de uma autorização legal que ainda não existe.
Quanto a isso, o art. 30 da Lei n_Q 7.399 é muito claro:
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"As custas e os emolumentos serão cobrados de conformidade

com a lei vigente ao tempo em que tiver sido praticado o atc
a que se aplicarem.
Portanto, não há como antecipar uma tabela nova, sem ferir

a norma em vigor. Por conseguinte, a solução única possivel
e a obediência à Lei ng 7.399, oue prescreve em seu art. 23:
"Em todos os cartórios, Secretarias de Juízo e demais
locais de trabalho em que se cobrarem custas e emolumentos,
os responsáveis manterão, em lugar visivel, um quadro com as
tabelas referentes aos atos do seu oficio, ficando sujeitos
às penas disciplinares, nos casos de omissão."
Esse dispositivo foi r eforçado pelo preceito da Lei ng
11.814, de 24/1/95, que acrescentou parágrafos ao art. 23 da
Lei ng 7.399.
Diz o lg que foi acrescentado:
"As tabelas de que trata o "caput" deverão conter:
- a descrição clara e precisa dos serviços prestados;

II - a explicitação pormenorizada de custos adicionais
incidentes sobre o valor do serviço.'
O 3Q do mesmo artigo é de fundamental importância, para

se dirimirem todas as dúvidas. Vejamo-lo:
", 3g - Ás serventias deverão manter. permanentemente,

pessoa apta a fornecer aos usuários informações relativas à
cobrança das custas e dos emolumentos."
Pelo que se tem visto nos noticiários da televisão e pela
leitura de reportagens dos jornais da Capital, essa regra
não estaria sendo obedecida.
Também, no que se refere à cobrança dos emolumentos das

associações civis sem fins lucrativos, o mandamento legal é
clanissimo. Senão, examinemos a Lei ng 11.284. de 26/11/93,
que manda:
Art. l Q - Os valores dos emolumentos a serem cobrados de

associações civis sem fins lucrativos, relativos ao registro
de seu ato constitutivo, ae ata ou de documentos válidos
contra terceiros, corresponderão â metade dos valores
previstos na tabela 20 do Anexo III da Lei ng 7.399. de lQ
de dezembro de 1978."
Por esses argumentos, julgamos lídima a solicitação do

autor da proposição.
NO que se refere aos aspectos regimentais, faz-se
necessário cotejar a matéria sob análise com o que
determinam os arts. 245. XII, e 246 da Resolução ng
5.065/90. Verificamos, então, tratar-se de uma das hipóteses
em que o requerimento tem de se submeter a parecer da Mesa,
o que nos remete ao art. 80. VIII. 'd". do Regimento
Interno.
Diz o referido art. 80:
"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
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legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia'.
Feitas essas análises, concluímos que a matéria, embora
subordinada ao controle do Poder Judiciário, não refoge à
fiscalização da Assembléia por tratar de atividade que
ultrapassa os limites do controle judiciário e atinge
interesses que também o Legislativo deve preservar.
Inferimos, assim, que a proposição em exame deve ser
aprovada.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.555/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila. relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.556/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria ao Deputado Dimas Rodrigues, a proposição em
análise tem por finalidade a inserção, nos anais desta
Assembléia, de documento firmado pela Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Montalvânia sobre o feriado de 16 de julho.
Publicado em 8/8/96, vem o requerimento à Mesa para receber

Parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

No que tange aos aspectos regimentais, entendemos
enquadrar-se o requerimento sob comento nas regras do art.
245, XIII, c/c 05 arts. 246 e 80. VIII, 'c. do Regimento
Interno.
O documento que se pretende inserir nos anais da Casa tem o
objetivo de suscitar dúvidas quanto à oportunidade do
feriado de 16 de julho.
Todavia, cumpre registrar ter agido o Governador do Estado
dentro da mais estrita legalidade. O decreto que criou o
feriado de 16 de julho apoiou-se em tripla fundamentação: a
Lei Estadual ng 7.561, de 19/10/79, que instituiu o Dia do
Estado de Minas Gerais, a ser comemorado anualmente na data
de 16 de julho; a Lei Federal ng 9.093, de 12/9/95, que
dispõe:
Art. 1Q - São feriados civis:
- os declarados em lei federal

II - a data magna do Estado fixada em lei estadual"; e a
Constituição do Estado, que, em seu art. 256, oficializa o
dia 16 de julho como a data cívica maior do Estado de Minas
Gerais.
Irretocável, portanto, o Decreto nQ 38.124. do Governador

do Estado.
Quanto ao mérito, entendemos estar o requerimento marcado
por falhas que o atingem em sua essência, pois a matéria que
se pretende inserir nos anais aa Casa nega as raizes
mineiras e não se funda em princípios razoáveis que poderiam
recomendar o seu registro. A rejeição da proposição é,
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portanto, necessária, pois o documento que se quer inserido
nos anais não se mostra 'especialmente relevante para o
Estado, como determina o inciso XIII do art. 245 do
Regimento Interno.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela rejeição do Requerimento flQ
1.556/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob. relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêrnolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.589/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, a proposição em análise
tem por finalidade solicitar informações ao Comando-Geral da
PMMG a respeito de denúncia de envolvimento de militares na
morte do menor Luiz Cláudio de Oliveira, em Uberaba.
Publicaca em 23/8/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se da morte do menor Luiz Cláudio de Oliveira,
ocorrida no dia 28 de maio deste ano, em Uberaba. Os
militares que participaram da apreensão do menor e de sua
nova captura tê-lo-iam submetido aos maus tratos causadores
de sua morte.
A solicitação do parlamentar tem amparo na Constituição do
Estado, que prescreve no art. 62. inciso XXXI:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos co Poder Executivo,
incluidosos da administração indireta.
Essa regra vem secundada pelo preceito do art. 73:
Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto,

obediente à lei e eficaz.
Em complementação a esse mandamento, convém ressaltar o que

dispõe o 29 do mesmo artigo:
2g - E direito da sociedade manter-se correta e

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

II - ofensa a direito individual ou coletivo consagrado
nesta Constituição.
Cumpre registrar Que a proposição sob comento, além dos
fundamentos constitucionais apontados, está de acordo com os
preceitos do Regimento Interno, devendo prosseguir em sua
tramitação.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.589/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 16 de outubro de
1996.
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Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.626/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio. a proposição em
análise tem por finalidade solicitar informações e
documentos relativos aos serviços cartoriais no Estado de
Minas Gerais ao Desembargador Lauro Pacheco. Corregedor-
Geral de Justiça.
Publicada em 12/9/96. vem a matéria á Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O requerimento em apreço tem por esco po obter informações
sobre os serviços cartoriais do Estado. Somos, então,
remetidos à Constituição Federal, que prescreve:
"Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público".
Importa, em primeiro lugar, observar que a expressão "em

Caráter privado não implica exoneração do poder público.
Antes pelo contrário. A Lei maior fala em "responsabilidade
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de
seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo
Poder Judiciário".
A preocupação da Assembléia baseia-se em informações de que
estariam sendo cobrados emolumentos em desacordo com a
legislação em vigor. Entendemos que essa prática, se
comprovada, importa prejuizo aos usuários e responsabilidade
aos oficiais, prepostos e substitutos.
Entendemos, ainda, com Orlando Soares, caracterizarem-se os
cartórios como "fonte de odiosos privilégios reinõis.
ensejando a concessão de verdadeiras donatárias feudais,
tipicas da era colonial, em detrimento dos interesses
coletivos na esfera da administração da justiça, ou seja,
privatização dos serviços notariais'.
Todavia, em face da nova realidade da sociedade brasileira,

há necessidade de enquadrar-se toda atividade pública nos
principios maiores da administração pública - supremacia do
interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela
administração, dos interesses públicos -, como ensina Celso
Antônio Bandeira de Melo.
E continua o mestre paulista:
"Trata-se de verdadeiro axioma reconhecivel no moderno

direito público. Proclama a superioridade do interesse da
coletividade, formando a prevalência dele sobre o do
particular, como Condição, até mesmo, da sobrevivência e
asseguramento deste último. (Curso de Direito
Administrativo - São Paulo - 1996.)
Cirne Lima, citado por Celso Antônio Bandeira de Melo,
leciona:
"A atividade administrativa é a atividade de quem não é

Proprietário, mas de quem gere negócio alheio".
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as formas de

lei, que lhe

depara no plano
a que se propõe
terceiros, mas

da Constituição

0 fim e não a vontade domina todas
administração.
E ainda:
"Jaz a atividade administrativa debaixo da

assinala uma finalidade a cumprir".
E continua:
"A relação da administração somente se nos

das relações jurídicas. quando a atividade
encontra-se defendida, não apenas contra
também contra o próprio administrador.
Para encerrar, invocamos a regra do art. 73

do Estado:
"Art. 73 - A sociedade tem direito a um governo honesto,

obediente à lei e eficaz.
E dispõe, ainda, o lg deste mesmo artigo:

lQ - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado e de entidades da administração indireta se
sujeitarão a:
1 - controle interno:
II - controle externo.
O requerimento em análise, além dos fundamentos
constitucionais e legais q ue o Sustentam, está de acordo com
o preceito dos arts. 245. XII, e 246 do Regimento Interno,
devendo prosseguir em sua tramitação.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.626/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen.
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio
Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.627/96
Mesa da AssernDléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em
análise tem por finalidade Solicitar informações ao
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, sobre
projeto de lei que seria encaminhado a esta Casa.
disciplinando critérios para a criação de novas serventias e
para a estipulação dos valores aos emolumentos, bem como
esclarecendo sobre o prazo para a efetivação dessas medidas.
Publicada em 12/9/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos judiciais.
Fundamentação

Trata-se de pedido de informação que se relaciona com a
competência privativa da Assembléia Legislativa, e seu
fundamento pode ser encontrado na Constituição do Estado.
Determina o art. 62, XXXIII, do referido Diploma Legal:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
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XXXIII - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;".
A preocupação da Assembléia justifica-se, especialmente,
por se tratar de matéria que envolve os cartórios, em razão
da polêmica surgida com relação aos emolumentos que estariam
sendo cobrados dos usuários e à contratação de pessoal para
as novas serventias.
Além desses fundamentos, pode-se verificar que o
requerimento se encontra redigido de conformidade com os
preceitos dos arts. 245. XII, e 246 do Regimento Interno.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.627/96.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.644/96
Mesa ca Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em análise
tem por finalidade a inserção, nos anais da Assembléia, do
documento "Carta de Formiga', emanado do V Congresso Mineiro
de Jornais e Revistas e do XII Congresso Mineiro de Jornais
do Interior, e o pronunciamento feito pelo Presidente do
SINDIJORI. em 22/8/96, na abertura dos referidos eventos.
Publicada em 20/9/96, vem a matéria á Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Antes de mais nada, cabe-nos verificar se a proposição em
análise está de acordo com o que dispõe o art. 245, XIII, do
Regimento Interno:
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:

XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;".
A importância da "Carta de Formiga" repousa em fatos
incontestáveis, cujos números representam cristalina
realidade, embora pouco conhecida. Diz o documento:
"Os jornais do interior de nosso Estado representam, hoje,

somados, uma tiragem de mais de 3 milhões de exemplares-mês,
com uma média de 13 milhões de leitores, atingindo cerca de
600 municipios."
No que tange às idéias veiculadas, ressaltamos aquelas

expressas no item Sg cia Carta, que transcrevemos:
"Queremos e sabemos que podemos Contribuir para termos a

Minas com que todos sonhamos; fundamentada no trabalho e em
condições dignas de vida para todos os seus filhos; geradora
de riquezas e de esperança renovadas; onde a palavra 'união'
extrapola conceitos meramente geográficos; com os olhos
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postos no futuro e à altura de nossas mais caras tradições
de equilíbrio e compromisso com a liberdade.
Como ficou demonstrado, o requerimento em estudo deve ter
tramitação normal, pois atende ás exigências regimentais
sobre a matéria.

Conclusão
Em decorrência do exposto, somos pela aprovação do

Requerimento ng 1.644/96.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrus, Presidente - Sebastião Navarro Vieira.
relator - Wancierley Ávila - Rêmolo Aloise - Ibrabim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.665/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em

análise tem por finalidade solicitar ao Governador do Estado
a remessa a esta Casa de cópia do Protocolo do Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado óe Minas Gerais,
assinado com o Governo Federal em 26/9/96.
Publicada, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos

termos regimentais.
Fundamentação

A política monetária adotada pelo Governo Federal, por meio
do Banco Central do Brasil, teve relevante papel para que
fossem obtidos os baixos níveis inflacionários hoje
observados. No entanto, acarretou drástico aumento na divida
mobiliária dos Estados.
Em decorrência desse fato, a questão do endividamento
adquiriu grande importáncia, não senoo possível deixar de
inclui-Ia entre os temas a serem atentamente acompanhados
Dor esta Casa no exercício das funções que lfle foram
constitucionalmente atribuídas.
Para ilustrar esses comentários, basta observar a evolução
da divida mobiliária do Estado. Em 31/12/94, ela era de
R$4.512.796.530,00. Em 31/8/96, o montante total já atingia
R$8.004.777.625,73.
Não podemos deixar, portanto, de opinar favoravelmente á
aprovação do requerimento em exame, uma vez que o
equacionamento da questão da divida é assunto de interesse
vital para o Estado.
Finalmente, gostaríamos de salientar que deverá ser enviado
a esta Casa projeto de lei solicitando autorização para a
assinatura do contrato de refinanciamento da divida, já que
a matéria requer a anuência oeste Poder.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.665/96 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de outubro de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Rémolo Aloise, relator -
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 791/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 791/96. do Deputado Jairo Ataide, que
declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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, 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 791/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do

Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 195a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderiey Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - l Li PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 989 a 992/96 -
Requerimentos ns 1.696 a 1.698/96 - Requerimentos dos
Deputados Ailton Vilela, Péricles Ferreira e Elbe Brandão
(6) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio
Ambiente e de Administração Pública e do Deputado Arnaldo
Canarinho - Interrupção dos trabalhos ordinários -
Designação de comissão Composição da Mesa - Destinação da
la Parte da reunião - Execução do Hino Nacional - Registro
de presenças - Palavras do Deputado Péricles Ferreira e do
Sr. Lincoin Marcelo Silveira Freire - Entrega de placa -
Palavras do Sr. ZI resicerte - Reabertura aos traDalhos
ordinários - 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 -
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 Penria - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elmo Braz
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santar,na - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqúínio - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataíde - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leoriidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helénio Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Seoastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus

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

Correspondência
- O Deputado Clêuber Carneiro, 1Q-Secretário ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIO

Do Sr. Bené Guedes. Sec r etário de Minas e Energia, acusando
o recebimento de convite para reunião no dia 23/10 e
informando Que o assunto a ser tratado não diz respeito à
sua área de atuação. A Comissão de Meio Ambiente.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa

a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 989/96

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos
da Comunidade do Par

q
ue Riachuelo e Adjacências, 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
Pró-Melhoramentos da Comunidade do Parque Riachuelo e
Adjacências, 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 Reuniões. 16 de outubro de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação Pró-Melhoramentos da Comunidade
do Parque Riachuelo e Adjacências tem como finalidades
realizar atividades assistenciais, beneficentes ou
filantrópicas e coordenar a ação de quantos queiram
participar do trabalho de desenvolvimento do Parque
Riachuelo e adjacências, mediante o levantamento e a
discussão dos problemas, o encaminhamento de soluções, a
divulgação dessas atividades e o estimulo ao intercâmbio e
ao bom convívio entre os moradores por meio de promoções
sociais, desportivas e culturais, sem distinção de raça,
cor, nacionalidade, sexo, condição social, convicção
política ou religiosa.
Em vista disso, entendemos que a aludida Associação merece

o titulo declaratõrio 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 do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 990/96
Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de
Serviço Social, Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no
Município de Governador Vaiadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Institutc
Presbiteriano de Serviço Social, Educação. Cultura e
Pesquisa, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de outubro de 1996.
João Leite

Justificação: O Instituto Presbiteriano de Serviço Social,
Educação, Cultura e Pesquisa é uma associação civil de fins
fil antró

p
icos e não lucrativos, que tem como objetivo

promover o serviço de assistência social ao idoso e ao menor
carente, mantendo, ainda, cursos profissionalizantes e
unidades de ensino de todos os graus. Foi fundado em 1944 e,
desde então, tem prestado relevantes serviços á comunidade
de Governador Valadares.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que por eia vem sendo realizado.
trazendo melhorias no âmbito educacional para a população da
região de Governador Valadares.
- 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 NQ 991/96
Dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado valorizará e estimulará o uso da língua

portuguesa em seu território, nos termos desta lei.
Art. 2Q - Fica proibido o uso de termos e expressões em
língua estrangeira nos textos de documentos oficiais dos
órgãos e das entidades das administrações direta e indireta
do Estado.
Parágrafo único - Na falta de equivalente em português,

poderão ser usados o termo ou a expressão estrangeira, desde
que seguidos de sua tradução.
Art. 3g - O disposto no artigo anterior aplica-se também 3:
1 - matéria publicada em órgão oficial de comunicação;
II - matéria publicitária ou informativa paga parcial ou
integralmente pelo Estado;
III - nome de próprio público:
IV - placa de identificação de obra ou serviço do Estado Ou

de que ele participe;
V - texto oe livro, jornal, revista ou outra pub li cação, de
iniciativa pública ou privada.
Art. 4g - E obrigatória a tradução de pronunciamentos e
textos em língua estrangeira distribuídos em congresso,
seminário, palestra ou debate realizados com a participação
direta ou indireta do Estado, ou em imóvel de sua
propriedade.
Art. 5g - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura

desenvolverão programas Conjuntos destinados à valorização e
ao estimulo do uso da língua portuguesa, bem Como á pesquisa
e à d i vulgação de seus d i ferentes registros no Estado.
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lg - Os programas voltados para as escolas de lg e 2
graus promoverão:

- o aperfeiçoamento da capacidade de interpretação de
textos e de expressão em língua portuguesa;
II - a conscientização da importância da língua como fator

de unidade e integração cultural.
- Os programas de que trata este artigo serão

desenvolvidos com a participação das instituições de ensino
superior, das academias de letras, das secretarias
municipais de educação e de demais entidades que atuem na
área de educação e cultura.
Art. 6Q - O Poder Executivo instituirá prémio para as
agências de publicidade e os profissionais da área de
comunicação que mais se destacarem pela valorização da
1 ingua portuguesa.
Art. 7g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Hely Targüinio
Justificação: O objetivo do presente projeto de lei é
promover a valorização da língua pátria e de seu uso
adequado na linguagem oficial, profissional e diária.
Ainda que pareça óbvio dizer que a lingua portuguesa é o
idioma oficial em nosso Estado, infelizmente, a cada dia que
passa, torna-se mais difícil o desempenho de nossas
atividades diárias, da mais rotineira à mais complexa, sem o
recurso de um tradutor ou um bom dicionário. A caca esquina,
deparamos com 'outdoors', "shops", 'drugstores. Entramos no
Wall Street ou no 'champs Elysées' e aguardamos a
inauguração do "Diamond Mal]". Nossos filhos jogam games,
fazem "aces" e "strikes' no 'volleyball, comem "hot dogs'
com "chips' e andam de 'bike, Nosso 'laptop' está conectado
a um "net service" e vamos a 'night-clubs'...
E o português? Será Que uma língua tão rica como a nossa
não tem palavras adequadas para expressar as mesmas idéias?
O que se percebe é que a idolatria pelo estrangeiro se
reflete, cada vez mais, no descaso pelo que é nosso, num
exemplo claro de falta de identidade cultural. O poderio
econômico e tecnológico estrangeiro vem gerando crescente
dominação cultural. A rápida evolução da tecnologia na área
das telecomunicações, da informática, dos transportes
deságua na importação de estrangeirismos e na
descaracterização de nossa língua.
Compete ao Estado tomar a iniciativa do debate, da mudança.
Faz-se premente um trabalho de pesquisa semântica, para que
o desenvolvimento de nosso vocabulário acompanhe a evolução
da tecnologia e nossa língua possa adequar-se às exigências
dos novos tempos.
Mais que medidas legislativas e empenho das academias, é
necessária a conscientização do usuário, sem o que todas as



outras ações se tornam inócuas. É imprescindível que nosso
povo valorize nossa cultura, tenha orgulho de nossa língua,
fator fundamental de unidade e integração cultural.
Por isso tudo, contamos com os nobres pares para a

aprovação deste projeto, Que propõe um ponto de partida, o
inicio de um trabalho que poderá gerar preciosos dividendos
para o ressurgimento de nossa brasilidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, co Regimento interno.

PROJETO DE LEI No 992/96
(Ex-Projeto de Lei no 2.259/94)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Elói Mendes, com sede no
Município de Elói Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Elói Mencles,
com sede no Município de Elói Mendes.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de setembro de 1996.
Dilzon Melo
Justifi cação : A Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Elôi Mendes, com sede e foro no
Município de Elôi Mendes, é uma entidade sem fins
lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial.
responsável pela educação e pela reabilitação da criança
excepcional. Seus diretores e conselheiros não são
remunerados e não usufruem de vantagens ou de Qualquer
beneficio.
Todo resultado ae suas atividades é empregado na

socialização do excepcional daquela cidade.
Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.696/96. do De putado Jorge Eduardo de Oliveira.
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas a que se complete o trecho ce asfalto, numa
extensão de 3km. da estrada cue liga o Circuito Histórico ao
Circuito das Aguas, no Sul de Minas. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NJQ 1.697/96, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, á Secretária da
Educação e ao Presidente da CEM1G com vistas à instalação de
energia elétrica nas escolas estaduais que ainda não dispõem
desse recurso.
Ng 1.698/96. do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
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interceda junto ao Ministério da Educação em favor do
reconhecimento da Universidade do Vale do Rio Verde, no
Município de Três Corações. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
- São também encaminhados á Mesa requerimentos dos
Deputados Aílton Vilela, Péricles Ferreira e Elbe Brandão
(6).

COMUN 1 CAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Administ r ação Pública e do Deputado
Arnaldo Canarinho.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para, nos termos do 1Q do art. 23 do Regimento
Interno, destinar a 1 51 Parte desta reunião à comemoração dos
50 anos de fundação cia Associação Médica de Minas Gerais.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Marco
Régis, Olinto Godinho. Ailton Vilela e Bonifácio Mourão
para, em comissão, conduzirem a este Plenário as autoridades
e os demais Convidados q ue se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à

mesa os Exmos. Srs. Christiano Canedo. Secretário-Adjunto de
Estado da Saúde, representando S. Exa. o Governador do
Estado. Eduardo Azeredo; César Campos, Secretário Municipal
de Saúde, representando S. Exa. o Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Patrús Ananias; Lincoln Marcelo Silveira Freire.
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Antônio
Celso Munes Nassif, Presidente da Associação Médica
Brasileira; Arnaldo Melo Figueiredo, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais; Coronel Fernando
Morati Moreira, Presidente da Junta Central de Saúde da
PMMG.

Destinação da la Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à
comemoração dos 50 anos de fundação da Associação Médica de
Minas Gerais,

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Esta Presidência Convida os presentes a

ouvir a execução do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, entre
nós, do Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de
Castro; da Sra. Arlinda Franco, que durante tantos anos foi
a funcionária padrão da Associação Médica ce Minas Gerais: e
do Dr. Eleusis Paiva, Presidente da Associação Paulista de
Medicina.

Palavras do Deputado Péricles Ferreira
O Sr. Presidente - Passamos a palavra, neste momento, ao
Deputado Péricles Ferreira, Líder ca Maioria nesta Casa e
autor do requerimento que suscitou a realização cesta
homenagem.
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O Deputado Péricles Ferreira - Exmo. Sr. Presidente.
Deputado Agostinho Patrús; Exmos. Srs. Drs. Christiano
Canedo, Secretário Adjunto de Estado da Saúde, representando
o Governador do Estado de Minas Gerais: César Campos,
Secretário Municipal de Saúde, representando o Prefeito
Municipal, Patrus Ananias; Drs. Lincoin Marcelo Silveira
Freire, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais:
Antônio Celso Nunes Nassi, Presidente da Associação Médica
Brasileira; Arnaldo Melo Figueiredo, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais; Cel. Fernando Morati
Moreira, Presidente da Junta Central de Saúde da PMMG,
minhas senhoras e meus senhores, Deputados, colegas médicos
que nos honram, hoje, com sua presença nesta solenidade, ao
longo de nossas lides na Assembléia, têm-nos sido delegadas
missões de prestigio e responsabilidade, das quais
procuramos desiricumbir-nos com a seriedade e o critério que
o povo mineiro, que representamos nesta Casa, só faz por
merecer. Hoje, entretanto, a honrosa tarefa que nos foi
atribuída, de saudar a Associação Médica de Minas Gerais
pelo seu cinqüentenário, chega-nos com Conotação muito
especial e nos imbui oe particular emoção: mébico que somos,
e orgulhosos de pertencer à insigne classe, fala-nos alto
também a satisfação de sermos afiliados a entidade tão
representativa e tão merecedora.
Ainda em nossos tempos de académico de Medicina,
encarávamos com respeito e admiração o órgão a que
pretendíamos futuramente nos associar. Repositório de saber
científico e de legitima consciência profissional, ponto de
partida de iniciativas louváveis em favor de nossa gente, a
Associação Médica já era então, para nós, fonte de
inspiração genuína. Graduanco-nos pela Faculdade de Medicina
da UFMG no ano de 1968, foi com inegável entusiasmo que a
ela nos filiamos, e conservamos com carinho, desde aquela
êpoca, a carteira de associado que nos coube.
Ao iniciar nossas atividades profissionais, assumimos,
paralelamente à clínica médica, a direção do Hospital São
Vicente de Paulo e da Casa de Saúde São Lucas, em nossa
terra natal, a cidade de Salinas. Nesse período, foram-nos
subsídios inestimáveis - para enfrentarmos tão estimulantes
desafios e tão motivadoras preocupações - as informações, os
eventos, enfim, a presença sempre marcante da Associação em
nossas vidas.
Não hesitamos. portanto, em dizer oue nos sentimos em casa

ao reverenciar essa orgarização ímpar, cuja fundação ocorreu
aos 19/1/46. Foi naquela cata, exatamente, que o saudoso
Prof. Otto Cirne, à frente de um grupo de renomados médicos
mineiros, concretizou a instalação do õrgão, a partir da já
existente Sociedade Mineira de Pesquisas Científicas, e
também congregando outras associações congêneres. já
atuantes à época. Essa característica abrangente, aliás,
estava bem evidenciada nos estatutos, que permitiam o
ingresso de todo e qualquer médico de nossa Capital
A Otto Cirne seguiu-se na Presidência o Prof. Henrique

Marques Lisboa, cuja dedicação e idealismo deram
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considerável impulso á nossa agremiação. Em sua gestão,
inaugurou-se a sede da Avenida João Pinheiro, em vetusto
solar que foi por muitos anos a marca registrada do órgão e
onde hoje se ergue o moderno edifício do estabelecimento
central Vieram depois presidi-Ia alguns dos nomes mais
ilustres da Medicina em nosso Estado, a exemplo de Lucas
Machado, Hilton Rocha, Caio Líbano de Noronha Soares,
Bolivar Drumond, Oromar Moreira, Djalma Passos Velioso e
Francisco Neves. Menção especial cumpre-nos fazer ao período
que vai de 1977 a 1981: foram dois exercícios durante os
quais a Associação teve à sua frente nosso muito caro
companheiro e Presidente desta Casa, o Deputado Agostinho
Patrtis. Soube ele dar continuidade, com brilho e competência
invulgares, à obra de seus antecessores, e lhe pedimos vênia
para compartilhar do júbilo que ele certamente experimenta
nesta solenidade. Hoje, responde com grande proficiência
pelos destinos da entidade o Dr. Lincoin Freire, assessorado
pelo grupo de companheiros idealistas que integram a
Diretoria.
O corpo de associados compõe-se atualmente de 15.286

médicos, de Belo Horizonte e das várias regiões do Estado.
Mantém a Associação afiliadas em nada menos que 70
municípios mineiros, além de Regionais Cientificas -
destinadas, como o nome faz pressupor, à atualização da
ciência - em 11 macrorreglões. Opera, por outro lado, com 42
Departamentos de Especialização, englobando praticamente
todos os ramos da Medicina moderna. Internamente, além da
Diretoria, do Conselho Superior e do Conselho Deliberativo,
mantém sete comissões permanentes, para estudo de
proposições sobre os mais variados temas pertinentes á
atividade médica; e o Conselho Científico, que objetiva
coordenar a ação no domínio técnico-científico. No campo da
inf ormação, edita a Revista Médica de Minas Gerais e o
"Jornal da AMMG".
Como se vê. falar sobre a AMMG, se é tarefa que demanda
cuidado, ao mesmo tempo diz respeito a tema que nobilita e
enriquece, tal o alcance de suas realizações. nesse meio
século em que está conosco, concretizou-se ela, sem exagero,
em obra de proporções monumentais. E onde a ciência de
Hipõcrates se notabilizou na tradição de grandes luminares,
tais como os pioneiros Borges da Costa, Hugo Werneck,
Alfredo Balena e Antônio Aleixo, nossa homenageada não só
tem sido o autorizado porta-voz da classe, como também a
propulsora de empreendimentos com objetivos os mais
extraordinários.
Devemos a ela ter Minas Gerais transformado em pólo mundial

de congressos médico-cientificos: a cada ano, diretamente ou
através de suas afiliadas, faz realizar simpósios que atraem
profissionais de todos os continentes. A ela creditamos a
atualização de nossos médicos, através de cursos e estudos
ue os colocam na vanguarda, e nesse contexto lhe devemos o
incontestável desenvolvimento da pesquisa em nossa terra.
Cabe-lhe, sobretudo, o mérito de aglutinar vasta legião de
membros em torno do ideal comum da solidariedade humana.



Vale notar que esse ideal, traduzido na valorização física
e moral do paciente, tem sido prioridade constante por parte
da instituição. Agora mesmo, temos diante dos olhos seu
plano de trabalho para o exercício de 1995 a 1997, que
consigna, entre outras metas, aquela de propor projeto de
saúde para Minas Gerais. Acreditamos, com isso, que está
dito tudo: é o bem-estar da gente mineira que se insere de
modo absoluto na esfera da ÂMMG, razão mais que suficiente
para homenageá-la nesta Assempléia.
Ao Presidente Dr. Lincoin Freire, a seus colegas de
Conselho e Diretoria e a todos e a cada uni de seus membros,
apresentamos nossa mensagem de comovido reconhecimento. E
que continue a entidade com seu lavor notável, como vem
fazendo nessas cinco décadas de ininterrupta e meritória
atividade.

Palavras do Sr. Lincoln Marcelo Silveira Freire
Exrnos. Srs. Drs. Deputado Agostinho Patrús, Presidente

desta Assembléia Legislativa: Christiano Canecio, Secretário
Adjunto de Estado da Saúde, representando o Governador ao
Estado, Eduardo Azeredo: César Campos. Secretário Municipal
de Saúde, representando o Prefeito Patrus Ananias; Dr.
Antônio Celso Nunes Nassif, Presidente da Associação Médica
Brasileira; Sr. Arnaldo Melo Figueiredo, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais: Cel. Fernando Morati
Moreira, Presidente da Junta Central de Saúde da PMMG: Dr.
Elêusis Vieira de Paiva, Presidente da Associação Paulista
de Medicina, prezados companheiros de diretoria, ex-
funcionários. Sra. Arlinda, Srs. Deputados, familiares de
ex-Presidentes, que tanto nos honram com a presença nesta
solenidade, a Associação Médica de Minas Gerais, que tenho a
honra de presidir e o privilégio de representar nesta
solenidade, está completando 50 anos de existência. ê a
pioneira entre as entidades médicas em nosso Estado. Tem
cerca de 15.000 associados. 72 filiadas em todo o Estado e
48 Departamentos Científicos de Especialidades Médicas,
através dos quais se promovem, continuamente, iniciativas de
aprimoramento técnico. A AMMG desenvolve, também de modo
continuo, o árduo trabalho de defesa dos legítimos
interesses dos médicos, no seu oficio de bem assistir à
saúde da população.
Desde sua fundação. a entidade apresenta um crescimento
impressionante, tanto em número de associados, quanto no
conjunto de suas atividades; tem consciência da dimensão de
seu papel histórico e de sua importância politica. Por isto,
é justo que, nesta oportunidade. Queira manifestar-se,
através ca minha pessoa, sobre a situação da saúde no
Brasil
A saúde é um bem maior, um direito inalienável de cada ser
humano e das sociedades. Não tem recebido a devida atenção
dos governantes, talvez, porque, como a educação, seja
considerada um investimento sem retorno imediatissimo,
portanto sem a expectativa de retribuição de dividendos
políticos no curto prazo. A insensibilidade de muitos
governantes em face das questões cruciais da saúde nos ceixa
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- enquanto profissionais e seres humanos - perplexos. Nossa
perplexidade é sustentada por um doloroso sentimento de
impotência ante os fatos a que assistimos e aqueles de que
somos protagonistas no exercício da profissão. As nossas
condições de trabalho, em muitos locais, são insustentáveis.
porquanto aviltadas. O Brasil, como um todo, paga aos
trabalhadores da saúde salários que são dos menores do
mundo. Nosso Pais destina à saúde e à educação orçamentos
claramente insuficientes. Embora tenha um PIB por habitante
superior ao da Argentina. Uruguai, Costa Rica e Panamá, o
Brasil gasta menos que eles, em saúde, segundo estudo do
Banco Mundial divulgado em março deste ano. Em termos de
percentagem do P18, perde, também, para o Chile e o México:
só ganha da Venezuela. Com esta conduta, favorece, com
preocupante Continuidade, um crescimento brutal da doença ao
lado da consolidação da ignorância, parceiras fidelissimas e
eficientissimas na perpetuação do que se conhece como
miséria. O Brasil é o 4g maior exportador de grãos do mundo,
tem a 5 1à maior extensão territorial do planeta e é o 6Q no
"ranking" mundial da fome. Nada menos cio que 42.500.000 de
seus habitantes sobrevivem abaixo da linha de pobreza. Temos
uma das maiores taxas de mortalidade infantil do continente
americano e do mundo. Como falar, nessas condições, em saúde
para todos no ano 20007
A renda média mensal de um médico brasileiro, trabalhando
em quatro locais diferentes, é de R$1.331,00, o que
significa um ganho médio de R$332.00 por vinculo.
Recentemente, o Presidente da República vetou a lei do piso
salarial dos médicos e odontólogos, aprovada no Congresso
sem maiores percalços. Esta lei estabelecia a remuneração
mínima de R$1.327.00 por mês, para médicos e odontõlogos. Um
procurador autárquico do INSS recebe como salário e
gratificações R$4.683,22 por mês. Por Que recebemos
tratamento tão diferente?
Nossas condições de trabalho estão longe de serem dignas,

e, nesse contexto, o médico tem sofrido intenso desgaste
pessoal e se tornado alvo imediato, próximo e vulnerável da
insatisfação das pessoas a quem atende. Tem enfrentado
graves distorções na prática profissional, que resultam na
deterioração cio relacionamento médico-paciente, essencial ao
sucesso oa intervenção profissional. A AMMG não endossa más
práticas nem maus profissionais. Não pleiteia, e jamais o
fará, a impunidade de negligentes e irresponsáveis. Mas, por
outro lado, não cederá, de forma alguma, na defesa
intransigente da boa medicina e dos bons profissionais.
Nossa atitude não é a de cúmplices de interesses pessoais ou
corporativos menores.
Não estamos assistindo impassíveis a esses acontecimentos.
Não pactuamos com o desprezo pela vida e temos atuado,
constantemente, de modo a modificar essa situação. Temos
claros os compromissos de defesa da saúde da população e cos
bons profissionais. Temos a consciência da suprema
importância do envolvimento profundo das entidades
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Profissionais e de todos os segmentos da sociedade na busca
de novos e melhores tempos.
A Assembléia Legislativa nos tem distinguido com
convocações para colaborar com seu trabalho de legislar
sobres questões atinentes à saúde. Sentimo-nos lisonjeados
com essas convocações e reafirmamos nosso propósito de
atendê-las sempre com o melhor do nosso trabalho.
Agradeço, em nome de toaos os Médicos de Minas Gerais, esta
homenagem ã sua cinquentenãria Associação. Agradeço em
especial ao Deputado Péricles Ferreira, autor do
requerimento Que propiciou esta solenidade, aos colegas
Deputados que são médicos e que representam as suas regiões
e a nossa categoria e, em especial, ao Deputado Agostinho
Patrts, Presidente desta Casa e ex-Presidente da Associação
Médica de Minas Gerais.
E com muito prazer que compartilhamos com os Srs. Deputados
e com as autoridades este momento tão importante para a
nossa Associação. Nosso muito obrigado, por estar a
Associação comemorando, neste momento, também aqui, o seu
cinqüentenáro. Muito obrigado.

Entrega ce Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de fazer a
entrega, neste instante, ao Dr. Lincoln Marcelo Silveira
Freire, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais, de
uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: "A Associação Médica de Minas Gerais, legitimo
repositório do saber cientifico e de valorização
profissional, o reconhecimento da comunidade mineira,
através da Assembléia Legislativa, pelos seus 50 anos de
trabalho em favor da saúde de nossa gente'.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência Quer, também, se associar a esta homenagem
à AMMG e pede permissão a este Plenário para fazê-lo, não
tanto como Presidente e Deputado, mas como médico e ex-
Presidente daquela Casa.
As eleições municipais colocaram em evidência um aspecto
contundente de nossa realidade social: as precárias
condições de saúde da população. Prefeitos e Vereadores de
todos os partidos, de todos os recantos do Estado, em sua
grande maioria, destacaram o tema em suas campanhas,
apontando-o como prioritário no exercido do mandato, caso
fossem eleitos.
Tal unanimidade é reveladora de que, nesse campo, ainda
estamos longe do Que poderiamos chamar de um estágio
satisfatório de desenvolvimento. E essa realidade não è
apenas mineira. Está presente, com maior ou menor gravidade,
em todas as partes do Pais.
As longas filas em ambulatórios, a falta de recursos para
aquisição de equipamentos e materiais assim como a baixa
remuneração dos profissionais da área, infelizmente, ainda
são rotina nos grandes centros urbanos. Pode-se imaginar
situação ainda mais critica nos rincões do meio rural e nas
regiões economicamente menos favorecidas.
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Não cabe aqui apontar possíveis culpados por essa situação,
mesmo porque ela é decorrente de uma crise estrutural que
vem de longa data e das dificuldades para definir
investimentos e administrar a escassez de recursos num país
em desenvolvimento.
Para inverter esse quadro, é necessário um esforço
conjunto, envolvendo os setores públicos, as empresas
privadas, as entidades, os profissionais vinculados à área e
a sociedade como um todo. Afinal, a saúde é um bem
inalienável da coletividade e de cada cidadão, em
particular.
Nesse sentido, podemos garantir que a Associação Médica de
Minas Gerais vem cumprindo seu papel com extremo zelo e
senso de responsabilidade, cuidando particularmente de
apoiar e assessorar a categoria, para que ela possa
desempenhar com dedicação e eficiência sua missão
profissional
Tal suporte é fundamental num contexto em Que, sobre a
figura do médico, o agente de ponta na relação com o
paciente, costumam recair as cobranças que, na verdade,
deveriam ser dirigidas ao modelo nacional de assistência,
sabiciamente incapaz de atender ás demandas da população.
Apenas para ilustrar uma face das condições de trabalho
desses profissionais, citaremos um dado de recente pesquisa
realizada pela Fundação Oswaldo Cruz sobre o perfil dos
médicos brasileiros. O rendimento médio mensal da categoria
situa-se em pouco mais de R$1.300,00, com a agravante de
que, em cerca de 50% dos casos, essa remuneração provém de
atividades desempenhadas em três ou quatro instituições
diferentes.
Dados como esses revelam o acerto da AMMG ao defender,
insistentemente, a valorização da categoria. Sua atuação,
porêm, é muito mais ampla. Por meio de palestras, cursos,
seminários e congressos, em nível nacional e internacional.
ela tem contribuido decisivamente para a formação continuada
e a especialização dos profissionais, assim como para a
divulgação dos avanços técnicos e científicos nas mais
diversas áreas da medicina.
Sentimo-nos à vontade para ressaltar a importância da
Associação Médica por pertencermos, orgulhosamente, á
categoria que ela representa e por termos tido a honra de
presidir a instituição por dois mandatos.
Podemos dar também o nosso testemunho da contribuição da

Assembléia Legislativa de Minas na busca de soluções para os
problemas da saúde em nosso Estado, no papel de estar atenta
às determinações constitucionais, aos ordenamentos jurídicos
complementares, à atuação do poder público e às aspirações
da sociedade. Gostaríamos de ressaltar que a Constituição de
Minas Gerais, por proposta deste parlamentar, é a única no
Pais que determina um mínimo a ser destinado à saúde pelo
Estado.
Com esse intuito, e dentro de sua diretriz de trabalhar em
parceria com os setores representativos da comunidade, esta
Casa vem promovendo, desde 1991. diversos encontros com
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órgãos públicos e entidades da sociedade civil, discutindo
as principais questões ligadas ao tema no âmbito do Estado.
Destacaríamos, entre essas iniciativas, o seminário que
abriu a série. enfocando Saúde e Cidadania. Dois eventos
posteriores, tratando de Saneamento Básico e de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, resultaram em leis que estimulam
e regulamentam as atividades desses setores no Estado.
Em todas essas promoções e nas tarefas cotidianas nesta
Casa, tem exercido um papel fundamental a Comissão
Permanente de Saúde e Ação Social, constituindo-se em espaço
para o debate dos assuntos de sua competência junto aos mais
diversos segmentos da sociedade.
Ressaltamos, a propósito, a constante presença, nos
trabainos dessa Comissão, da AMMC-, participando das
discussões e apresentando valiosos subsídios ou mesmo
pareceres sobre projetos de lei.
Ao prestarmos hoje esta homenagem á entidade, pelo
cinqüentenário de sua fundação, manifestamos nosso desejo de
que essa parceria com o Legislativo seja permanente e cada
vez mais profícua.
Esta Casa expressa seu agradecimento e sua admiração à
Associação Médica, dirigindo-se particularmente à pessoa de
seu Presidente, o Dr. Lincoln Freire, e a toda a diretoria
da instituição, por tudo o que ela tem feito pelo
engrandecimento da profissão e pela saúde do povo do nosso
Estado.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus
agradecimentos aos componentes da Mesa, aos demais
convidados e ás autoridades pela honrosa presença e reabre
os trabainos Ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 18, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 30a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas co dia oito de Outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Maria José Haueisen, Wanderley
Avila, Rémolo Aloise, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros aa Mesa da Assembléia; e Miguei Martini, Glycon
Terra Pinto, Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da
Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, a 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 que, nos termos do art. 3g. III. da Lei
ng 11.815, de 24/1/95. e do 4 4Q do art. 2g da Resolução ng
5.143. de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação de recursos

ki
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oriundos de subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da
palavra o Deputado Glycon Terra Pinto, relator designado
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentãria, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação Mineira de Assistência aos
Excepcionais, Caixa Escolar Deputado Manoel Costa, Caixa
Escolar Dr. Moacir Rezencle, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Carmo da Cachoeira, Fundação Hospitalar São
Sebastião, Associação Comunitária Vila Risonha de São Romão,
União Allan Kardec Lar dos Idosos, Associação Comunitária
dos Moradores dos Bairros São Vicente, Sagrada Família e
Adjacências, Associação Comunitária Santa Luzia, Associação
Comunitária Santana da Vila Pinho, Associação Comunitária
Seara de Luz. Associação de Apoio Comunitário do Bairro da
Saudade. Associação do Bem-Estar do Menor de Ijaci.
Associação Comunitária de Medeiros de Cima. Medeiros de
Baixo e Egito. Creche Comunitária do Bairro Santa Cecilia -
João Augusto Bitarães Filhos de Deus. Instituição Espirita
Abrigo da Luz Bezerra de Menezes. Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Perdizes, Clube dos Cinqüenta.
Caixa Escolar Dr. Antero Chaves, Caixa Escolar Branca de
Neve, Associação Pró-Comunidade de Conquista. Associação de
Desenvolvimento Rural e Assistência Social de Baldim. Caixa
Escolar Dona Antônia Valadares, Caixa Escolar Professor
Pereira da Costa, Guarany Esporte Clube, Torneiros Esporte
Clube, Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem,
Conselho Central de Contagem Nossa Senhora das Graças. Caixa
Escolar Francisco Antônio Pires, Caixa Escolar Itar Sad,
Associação Comunitária Amigos de Riacho da Cruz, Associação
Comunitária da Vila dos Gaúchos, Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Bela Vista, Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais de Biritizinho, Associação de
Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Quebra. Conselho ae
Desenvolvimento Comunitário de Fabião. Prefeitura Municipal
de Passos, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Povoado da Capelinha do Embirizal, Conselho Particular de
Cap itólio da SSVP. Centro Comunitário Rural de Catuti,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Passagem.
Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Associação
Comunitária de Recuperação Indaiaense, Fundação São
Sebastião de Espinosa. Associação Comunitária de Esteves,
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Descoberto, Ambulatório
Evangélico, Associação Anti-Alcoólica do Distrito de União.
Santa Casa de Misericórdia de União. Associação Comunitária
para o Desenvolvimento do Município de Novorizonte,
Associação dos Moradores da Comunidade de Nossa Senhora da
Paz. Fundação Santo Antônio de Grão Mogol. Cavalhada de
Santo Antônio, Associação dos Moradores de Ribeiros, Estiva
e Olaria. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Vereda de Gameleira, Associação Comunitária Seara de Luz.
Caixa Escolar Eusébio Sudré. Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Paiva. Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio, Associação dos
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Moradores da Colônia Rodrigo Silva Hospital e Maternidade
São Francisco - Hosmater. Associação Comunitária
Conselheiro-penense, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Leopoldina, Casa de Caridade Leopoldinerise,
Associação Comunitária Amigos do Cedro, Clube dos
Cavalheiros da Rosa Mística, Associação Comunitária dos
Bairros Progresso, Industrial e Adjacências, Associação
Comunitária Seara de Luz, Missão Vida, Serviço de Obras
Sociais, Associação Comunitária de Desenvolvimento Colônia
Mestre Campos, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Estrela do Sul, Colméia - Centro de Educação e Profissão,
Associação Comunitária dos Moradores ao Bairro Américo
Silva, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Passa-Tempo,
Prefeitura Municipal de Passa-Quatro. Comunidade Renovada
Santo Antônio da Pampulha, Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Cambui. Centro Espírita José Horta.
Associação Comunitária dos Amigos Unidos de Bitu. Associação
dos Moradores da Comuniaade de Boqueirão Médio, Associação
Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena,
Clube de Xadrez de Belo -iorizonte. Obras Sociais da Paróquia
São João Batista, Associação Beneficente da Creche e Asilo
São Lucas. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo
Antônio do Quebranzol, Associação Comunitária Seara de Luz,
Associação Esportiva Iguatamense, Prefeitura Municipal de
Minduri, Comunidade Espirita Santa Bárbara, Conselho
Comunitário do Residencial Frei Orestes, Conselho Particular
Vicentino da SSVP, Prefeitura Municipal de Inconfidentes,
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do
Município de Ressaquinha, Caixa Escolar da Escola Estadual
Nossa Senhora de Fátima, Hospital Santa Terezinha, Movimento
de Luta Pró-Creches, Prefeitura Municipal de Caiana, Caixa
Escolar Or. Ordomundi Gomes Ferreira, Caixa Escolar
Professor Franco da Rosa, Juventus Esporte Clube. Caixa de
Assistência e Beneficência do Grande Oriente ae Minas
Gerais, Associação ip de Maio da Vila Vista Alegre, Creche
Casinha da Vovó. Creche Vicentina do Santíssimo Sacramento,
Itacolomi Esporte Clube. Liga Descobertense de Desportos.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, Associação Comunitária
Seara de Luz. Caixa Escolar Cláuic Pinheiro de Lima.
Associação Municipal de Apoio Comunitário, Associação
Municipal de Apoio Comunitário. Associação de Amparo á
Criança e ao Idoso. Caixa Escolar Casimiro Silva, Caixa
Escolar Professora Silva Mesquita, Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Nova Cintra. Prefeitura Municipal de
Mutum, Proposta de Vida em Comunidade, Associação
Bocaiuvense pela Cidadania. Centro Assistencial
Descobertense, Associação dos Amigos e Moradores do Bairro
de Lourdes, Hospital São Vicente de Paulo, Associação dos
Moradores do Bairro São Geraldo de Igaratinga, Conselho
Particular Santo Antônio de Igaratinga da Sociedade São
Vicente de Paulo, Associação Habitacional de Ilicinea.
Núcleo Assistencial do Limoeiro. Associação Amigos do Bairro
Vila Aparecida. Associação dos Paraplégicos de Uberlândia.
Grupo Teatra Di-Ferente. Departamento de Assistência
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Médico-Social da Loja Maçônica Fraternidade Ubaense, Missão
Amor. Centro Comunitário de Pau D'Oleo, Grupo de Apoio à
Criança e ao Adolescente do Cabana e Região. Lar São Vicente
de Paulo. Associação Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel
de Souza, Conselho de Ação Comunitária de Santana dos
Montes. Núcleo Assistencial de Desenvolvimento Comunitário
de Casa Grande, Núcleo Assistencial e de Desenvolvimento
Comunitário de Bom Jardim, Núcleo Assistencial e de
Desenvolvimento Comunitário de Bom Jardim, Associação
Brasileira de Integrantes do Batalhão Suez, Associação
Comunitária Ipanemense. Associação de Assistência
Comunitária de Santa Juliana, Associação de Deficientes do
Oeste de Minas, Associação Comunitária do Rio do Sítio.
Associação Comunitária Senhora Santana de Lagoinha,
Associação de Moradores do Conjunto Flávio de Oliveira.
Serviço de Obras Sociais - Monte Belo, Creche da Ilha, Lar
São Francisco de Assis - Governador Valadares. Movimento de
Luta Pró-Creches, Aprender Produzir Juntos - A.P.J. , Creche
Raio de Luz, Associação Comunitária e Integração Social
Bairro Nossa Senhora Aparecida, Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Dom Silvério, Movimento Comunitário
Cultural. Esportivo e Beneficente de Materlândia. Casa de
Caridade de Carangola, Associação de Produção e
Desenvolvimento Comunitário de Vargem do Retiro, Centro de
Serviço Social e Educacional dos Padres de Trabalho. União
Musical São José, Associação Comunitária de Desenvolvimento
Esportivo e Assistência Social dos Amigos de São Sebastião
do Paraíso. Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo,
Associação Comunitária Senhora Santana de Lagoinha,
Associação dos Deficientes de Patrocínio, Associação
Feminina Comunitária Vista Alegre Cabana, Associação
Comunitária do Bairro Nova Esperança. Associação Comunitária
do Bairro Santa Helena - Barreiro. Associação Pró-
Melhoramento do Bairro Campo Alegre, Creche Infantil Sol
Nascente, Creche Vicentina do Santíssimo Sacramento,
Associação Onhas Co Jequi. Grupo de Desenvolvimento
Comunitário Porto- Firmense, Associação Comunitária do
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, são os
processos apreciados peia Mesa, sendo relatores da matéria
os Deputados Wanderley Ávila, lg-Vice-Presidente. e Ermano
Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres pela aprovação
dos processos, 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 das Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de outubro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 421/95
Comissão ae Redação

O Projeto de Lei ng 421/95, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Cabana Espirita
Pai Xangô. com sede no Município de Contagem, foi aprovado
no 2g turno, 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, f ip, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 421/95
Declara de utilidade pública a Cabana Espirita Pai Xangô,

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

Espírita Pai Xangô, com sede no Município de Contagem.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 463/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 463/95, de autoria do Deputado Leonidio
Bouças, que declara de utilidade pública o Grupo Salva
Vidas, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 463/95
Declara de utilidade pública o Grupo Salva Vidas, com sede

no Municipio de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Salva

Vidas, com sede no Municipio de Uberlándia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - El pe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 783/96

Comissão oe Redação
O Projeto de Lei ng 783/96, de autoria do Deputado Ajalmar

Silva, que declara de utilidade pública a Associação Mineira
de Estética e Cosmetologia - AMEC -, com sede no Município
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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 á proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 783/96

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Estética e Cosmetologia - AMEC -, 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
Mineira de Estética e Cosmetologia - AMEC -, 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, 9 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão. relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Np 807/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 807/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Filadélfia. Marajoara e Olhos
D'Agua, com sede no Município de Betim, foi aprovado no 2p
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 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 807/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Filadélfia. Marajoara e Olhos D'Água, com sede no
Município de Betirn.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Filadélfia, Marajoara e Olhos
D'Água, com sede no Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 826/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 826/96. de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador
Valadares - APAE -, com sede no Município de Governador
Valadares, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 826/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Governador Valadares - APAE -, com sede
no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valaaares -
APAE -, 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, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettirio, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 827/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 827/96, de autoria co Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a
entidade Ação Social da Paróquia de Vespasiano - ASPAV -,
com sede no Município de Vespasiano, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de cue. segundo

a técnica legislativa, seja cada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se car á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 827/96
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social da
Paróquia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no Municipio de
Vespas i ano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Ação Social da Parócuia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no
Municipio de Vespasiano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 831/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 831/96, de autoria cio Deputado Ailton
Vilela, que declara de utilidade pública a Associação de
Recuperação pela Educação, Saúde e Trabalho - AREST -, com
sede no Município de Lavras, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido rio lg turno.
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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, 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 831/96
Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação
pela Educação, Saúde e Trabalho - AREST -, com sede no
Municipio de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Recuperação pela Educação. Saúde e Trabalho - AREST -.
com sede no Municipio de Lavras.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de Outubro ce 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brardão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 843196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 843/96, ce autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, cue declara de utilidade pública a
Associação dos Moradores da Aviação, com sede no Municipio
de Belo Oriente, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, sej a dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 843/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Aviação, com sede no Municipio de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores da Aviação, com sede no Município de Belo
Oriente.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de Outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 844/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 844/96, de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a
Creche Comunitária Ursinho Carinhoso - CUCA -. com sede no
Municipio de Belo Horizonte, 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, f ig, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á r000sição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 844/96
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Ursinho

Carinhoso - COCA -' 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 Creche
Comunitária Ursinho Carinhoso - COCA -, 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 Comissões, 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 845/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 845/96. de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Vila Nossa Senhora de Fátima 2 Seção, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 845/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vila

Nossa Senhora de Fátima 2a Seção, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica ceclarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Vila Nossa Senhora de Fátima 2a Seção, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data ce sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de outubro de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 18 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Pa:rús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'Quorurr..

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Ãlrnir Cardoso - Bilac
Pinto - Cléuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Gil Pereira -
Jairo Ataicje - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Olinto Godinho - Paulo Piau -
TOninhO Zeitune.

Falta oe 'Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A5 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 21, às 20 horas.

ATA DA 136a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 895/96;
requerimento do Deputado Péricles Ferreira; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação;
verificação de votação; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de
"quorum'; existência de número regimental para discussão -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei no 920/96: discurso do Deputado Gilmar Machado; questões
de ordem; chamada para recomposição de número regimental
inexistência de"quorum" para continuação dos trabalhos -
Questões ce ordem - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailtn vilela - Ajalmar Silva - Aberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro António -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo- Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely TarQüinio -
Ivo José - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
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Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martirii - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder à leitura
MA	 r1	;iri5r Anterior 4 PARTE

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretaria, 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 22 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei ng 895/96, do Governador do Estado, que altera a Lei flQ
11.394. de 6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba e dá Outras providências. A Comissão de
.Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda ng 1, q ue apresenta. A Comissão de Agropecuária opina
pela sua aprovação com a Emenda flQ 1. da Comissão oe
Justiça, e com as Emencas nQs 2 e 3, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça; com as
Emendas ns 2 e 3, apresentadas pela Comissão de
Agropecuária, e 4 a 6. que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita
a votação destacada do art. lg da Lei ng 11.394, a que se
refere o art. lg do Projeto de Lei nQ 895/96, e da Emenda n
2 apresentada ao referido projeto. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destapues. Os De putados Que O aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor do projeto, salvo emendas e destaques,
queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem se assentar. Os
Deputados que votaram contra o projeto queiram levantar-se.
(- Pausa.) Podem assentar-se. Votaram a favor do projeto 22
Deputados. Nenhum Deputado votou contra. A Presidência torna
sem efeito a votação, uma vez que não há quorum" para
votação. A Presidência solicita à Sra. Secretária que f aça a
chamada para a recomposição de 'quorum'.
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A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados,
portanto não há' quorum" para a votação, mas o há para a
discussão.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 920/96. do Governador do Estado, que altera a
denominação, reorganiza a Secretaria de Estado de Esportes.
Lazer e Turismo, extingue cargos e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. Á Comissão de Administ ração Pública opina pela sua
aprovação com as Emendas ngs 1 a 4, q ue apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas ngs 1 a 4, da Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda ng 5, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o
Deputado Gilmar Machado, que disporá de 28 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais presentes, a minha exposição sobre o
Projeto de Lei nQ 920/96, que altera a denominação e
reorganiza a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, será dividida em três partes, para lembrar o
assunto àqueles que não tiveram o privilégio de participar
do inicio do debate na tardede hoje.
A primeira diz respeito à modificação que o Estado faz ao
transferir as atividades de turismo, que antes se
concentravam, na Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo
para outra Secretaria.
Já havíamos feito um debate mais aprofundado quando da

discussão do, Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI -, momento em que ficou definida uma nova postura no
que diz respeito á situação do turismo. Tivemos, também, a
oportunidade de realizar aqui, nesta Casa, um grande debate
sobre a situação do turismo em Minas Gerais.
A questão do turismo precisa ser mais bem examinada. E
necessário mue tenhamos uma politica mais ofensiva, mais
agressiva, quanto à atração de turistas para o nosso Estado.
o turismo é uma nova fonte de receita, um processo que
realmente atrai pessoas, que gera recursos para o Estado e,
ao mesmo tempo, é uma atividade que não traz poluição, só
traz benefícios e faz com que haja desenvolvimento em várias
regiões. Como temos diversas regiões com características
diferenciadas dentro do Estado, podemos desenvolver um
potencial muito grande em várias áreas. Por exemplo, na
minha região, o Triângulo, área do cerrado, temos a
oportunidade de desenvolver a atividade do turismo
aproveitando o fato de que as pessoas querem conhecer a
região. Temos cachoeiras maravilhosas, temos um ecossistema
com grandes covoais que são espetaculares. Portanto, temos
de permitir que outras pessoas possam conhecer esse
Potencial que existe ali. Para isso, é necessário oue haja
uma melhoria da rede hoteleira e, ao mesmo tempo, q ue haja
uma preparação de pessoal. Ai, poderemos fazer uma conexão
com o ensino, uma modificação.



No Triângulo, temos universidades em algumas cidades como
Uberlândia. Uberaba e outras, nas quais 

p
oderíamos estar

desenvolvendo cursos q ue poderiam ter esse potencial.
Então, na minha avaliação, a proposta de reestruturação, ao
modificar, ao dar um "status" melhor e maior ao turismo,
possibilita que ele seja priorizado, de tal forma que passe
a ser encarado com seriedade. Que tenhamos, de fato, essa
política voltada para a criação da infra-estrutura
necessária para esse desenvolvimento, porque, hoje, temos um
potencial enorme, não só no mercado interno, mas, em
especial, no externo, com a nossa participação no MERCOSUL,
pois países que dele participam têm interesse em conhecer o
Brasil, e o nosso Estado tem um potencial enorme.
Isso acontece na região do Triângulo, como já coloquei, e

nas cidades históricas. próximas de Belo Horizonte. Há
também atrações fantásticas no Norte de Minas, aue são as
represas. A minha região, a ce Nova Ponte, começa a
experimentar um oesenvolvimento maior e a receber um fluxo
cada vez maior de turistas, á medida que, próximo ao lago da
represa de Nova Ponte. instalam-se alguns hotéis que começam
a explorar o potencial da represa para pesca. esportes
náuticos e outros. Com isso, atraem pessoas não só da
região, mas de outros Estados, que começam a freqüentar a
região e a deixar recursos no local. Assim, a cidade de Nova
Ponte começa a experimentar um "boom" de desenvolvimento,
que é extremamente importante, não só para a nossa região,
mas para todo o Estado.
Para isso, o que é necessário? Entendemos que essa
reestruturação que estamos a debater possibilite que a
Secretaria de Indústria e Comércio, que será encarregada
também de desenvolver o turismo em nosso Estado, possa dar
um certo destaque a essa área, porque isso é fundamental
para o seu desenvolvimento.
Da forma como estava, e como ainda está a SELT. porque o

orocesso de votação ainda não foi feito, a prioridace é dada
ao esporte, o que é correto, porque precisamos realmente de
estimulá-lo e desenvolvê-lo. Apoiamos o futebol, mas só
agora é dado um certo apoio ao vôlei e ao basquete, e ainda
na muito a ser feito, principalmente na área ao atletismo, e
a SELT. não tendo mais a incumbência de trabalhar a Questão
do turismo, terá muito mais condições de poder investir na
área do esporte.
Entendemos ser extremamente importante que seja feita essa

descentralização, mas é importante, também, que se tenha a
visão, na Secretaria de Indústria e Comércio, de que o
turismo é fundamental para estimular a industrialização do
Estado, a partir da abertura de hotéis, cia criação de toda
uma infra-estrutura para apoiá-lo e, ao mesmo tempo,
estimular e divulgar o potencial que Minas Gerais tem.
Com isso, teremos muito mais condições cie fazer com que o
Estado de Minas venha a receber um fluxo maior cie recursos,
para que tenhamos condições de aumentar a nossa receita.
Aumentando-se a receita, conseqüentemente fica muito mais
fácil de se conseguir que o Estado tenha concições de fazer
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algo que hoje não vem fazendo, que é pagar adequadamente os
seus servidores. Que o Estado possa pagar adequadamente os
seus servidores e que, em conseqüência, tenhamos uma
seriedade mais equilibrada.
Esperamos que essa modificação não fique apenas no papel e
que o turismo não continue relegado como estava, quando
pertencia à Secretaria de Esportes. E preciso priorizar o
turismo, pois, caso contrário, essa modificação que estamos
propondo perde o sentido.
Passaremos, agora, ao segundo ponto de nossa abordagem, que

visa exatamente esclarecer como as coisas ficarão após a
modificação.

Questões de Ordem
O Deputado Marcos Helênlo - Como V. Exa. pode verificar,
não há 'quorum' para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Romeu Queiroz - Peço seja feita a chamada para
recomposição de "quorum — , Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita à
Sra. Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição ce "Quorum
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados,

portanto, não há 'quorum' para continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, estou.
nesta Casa, já no terceiro mandato, e V. Exa,, como os
demais colegas, sabem que sempre tratei todos os meus
colegas com o maior respeito.
Hoje, á tarde, parece-me que houve uma discussão, e o
colega Durval Angelo, a quem conheço e respeito, usou de uma
inverdade para falar da atuação política deste parlamentar.
Em virtude disso, solicito a V. Exa. uma cópia das notas
taquigrâficas da participação do ilustre Deputado Durval
Angelo e do Deputado Miguel Martini, para que eu possa
posicionar-me na reunião de amanhã, á tarde.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Ronaldo

Vasconcel los que formalize o seu requerimento.
0 Deputado Durval Angelo - Informo que a mesma colocação
que o Deputado Ronaldo Vasconcellos fez, dizendo que preza
este Deputado, eu fiz hoje, à tarde. E melhor, então, que
ele leia as notas taquigráficas, para falar amanhã.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
276 do Regimento Interno, encerra a discussão dos Projetos
de Lei ngs 920 a 923/96, uma vez que estiveram incluídos na
ordem do dia das quatro últimas reuniões.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã.
dia 16, ás 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data.
as 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 137ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Renovação da votação, em turno único, do Projeto de Lei rg
895/96: votação do projeto, salvo emendas e destaques:
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum"
para votação; anulação da votação; chamada para recomposição
de 'quorum'; existência de 'quorum" para votação: renovação
da votação do projeto, salvo emendas e destaques: aprovação:
votação das Emendas ngs 1 e 3 a 6; aprovação: votação da
parte do art. lQ do projeto referente ao art. lg da Lei ng
11.394. de 1994; discurso do Deputado Durval Angelo:
rejeição; votação da Emenda ng 2; rejeição - Votação, em 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 896/96: requerimento do Deputado
Gilmar Machado; discursos dos Deputados Durval Angelo e
Alencar da Silveira Júnior; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; deferimento; votação ao projeto: aprovação -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei flQ 920/96;
aprovação com as Emendas ngs 1 a 5 - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Errnano Batista - Antônio Júlio -
Ailton 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 -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dizon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kenlil Kumaira -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri
Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune.

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-Secretaria, para proceaer á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretãria, procede á
leitura ca 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 à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Renovação da votação, em turno único, 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.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda ng 1, que apresenta. Á Comissão de
Agropecuária opina por sua aprovação com a Emenda flQ 1, da
Comissão de Justiça, e com as Emendas ngs 2 e 3, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, com
as Emendas ngs 2 e 3, apresentadas pela Comissão de
Agropecuãria, e com as Emendas ngs 4 a 6. que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Durval Ãngelo - Sr. Presidente, solicito a

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares para a
verificação de votação. (- Pausa.) Os Deputados que votaram
a favor do projeto, salvo emendas, queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra
queiram se levantar. (- Pausa.) Votaram a favor do projeto
27 Deputados. Não houve voto contrário. A Presidência anula
a votação, uma vez que não havia quorum para que fosse
realizada, e solicita à Sra. Secretária que proceda á
chamada dos Deputados para recomposição de quorum'.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 40 Deputados.

Po r tanto, hã" Quorum" para votação.
A Presidência vai renovar a votação do Projeto de Lei ng

895/96. Em votação, o projeto, salvo emendas e desta ques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e 3 a 6, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a parte do art. lg do projeto referente ao art.
l Q da Lei ng 11.394, de 1994, destacada, a qual recebeu
parecer pela aprovação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

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

Sras. Deputadas. O Projeto de Lei ng 895/96 altera a Lei ng
11.394, de 6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba e dá outras providências.
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Ë evidente que as distorções de oportunidades de
desenvolvimento atingem diferentes regiões de Minas Gerais,
e essas distorções geográficas exigem intervenções
diferenciadas do Estado em cada região. Assim, ao se pensar
na criação desse Fundo, com financiamentos próprios
especificos para o Fundo Jaiba, é boa a oportunicade de esta
Assembléia discutir a q uestão do Estado como um todo.
Discutir a questão da miséria, da pobreza e aas diferenças
regionais. Vimos que o art. l Q foi destacado para ser
apreciado pelo Lider aa Maioria, Deputado Péricles Ferreira,
e estabelece que "fica criado o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba - Fundo Jaiba - com os objetivos de
promover a melhoria das condições sócio-econômicas da região
de abrangência do Projeto do Distrito Agroindustrial do
Jaiba, expandir suas fronteiras agricolas e elevar os seus
indices de produtividade por meio de desenvolvimento de
irrigação. Então, è evidente que, considerando o Estado
dessa perspectiva, teriamos também que pensar num fundo de
desenvolvimento que atendesse a região do Jequitinhonha, a
região do Mucuri e a região Leste, uma das regiões mais
pobres de Minas Gerais e que está sendo esvaziada ano após
ano, não só no seu contingente populacional, na questão cia
sua densidade demográfica, mas também na questão de
investimentos econômicos e sociais. E urgente pensarmos
nisso e vermos a necessidade da manutenção desse artigo
destacado que estabelece as linhas e os parâmetros gerais da
definição do que seria o Fundo, a sua área de atuação e a
sua área de abrangência. Então, somos favoráveis á
manutenção do próprio artigo.
O Sr. Presidente - Em votação, a parte do art. lg do
projeto referente ao art. lg da Lei ng 11.394. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda flQ 2, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está.
portanto, aprovado, em turno único. .o Projeto de Lei n
895/96 com as Emendas ngs 1 e 3 a 6. A Comissão de Redação.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 896/96. do

Governador do Estado, que dá nova redação ao ca put do art.
3g da Lei flQ 12.082, de 12/1/96. que obriga o uso de cinto
de segurança nos veiculos que menciona, no território do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o
projeto. Vem â Mesa requerimento do Deputaoo Gilmar Machaco,
em que solicita o adiamento de votação ao Projeto de Lei ng
896/96. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, o Deputado Gilmar Macnado, de maneira
providencïal, solicita o adiamento da votação do Projeto de
Lei ng 896/96 por uma razão evidente, qual seja a
necessidade de oue seja mais amplamente discutido.
Trata-se de matéria complexa. Durante o mês passado, todos
nós, envolvidos em campanha politica em nossas bases, não



238

pudemos discutir com profundidade esse projeto que, então,
tramitava na Casa. Na verdade, todos nós, ao votarmos
qualquer projeto, queremos saber o que estamos votando.
A multa na questão do cinto de segurança envolve muitos
cidadãos que têm veículos em Minas Gerais. Em respeito a
eles, temos que discutir melhor o projeto. Portanto, a
proposta de adiamento não tem, em hipótese alguma, objetivo
protelatôrio ou de obstruir a votação.
Vimos que, em muitas Comissões, não houve debate, não houve

o contraditório ao se discutir o projeto. Ora, uma Casa que
elabora leis tem que primar para que haja o contraditório
num projeto de tamanha gravidade como esse. Somos a favor do
projeto, mas achamos que as entidades q ue atuam em favor dos
direitos dos cidadãos e do consumidor e mesmo na área fiscal
do trânsito poderiam ter sido chamadas para se posicionarem
com relação ao valor da multa que se pretende cobrar.
Propõe-se Que a tarifa da infração suba de 5 UPFs para 60
UFIRs.
Assim, considero prudente e sensata a atitude do ex-Lider
do PT, Deputado Gilmar Machado, ao pedir o adiamento da
votação desse projeto, pois poderemos analisá-lo com mais
cautela. Isso não vai atrasar a aplicação da lei, porque
poderemos agilizar a apreciação das emendas nas Comissões,
na votação em 2Q turno e na redação final. Dessa forma, não
haverá prejuízo para o Estado, que, espero, não tenha como
preocupação central arrecadar mais, mas, sim, estabelecer no
projeto um padrão educativo.
Já está mais do que provado que o cinto de segurança é um
elemento muito importante para a vida do condutor e do
Passageiro. Estudos internacionais já constataram que onde
houve a adoção do Cinto de segurança reduziu-se o número de
acidentes e de vitimas fatais no trânsito.
A compreensão disso por parte de todos os Deputados nos
levará a apreciar esse projeto com mais cuidado. Tenho
certeza de que seremos cobrados em nossas bases a respeito
do que ficar decidido, e é bom que nenhum Deputado seja,
depois, procurado por amigos, eleitores ou simpatizantes
para tirar uma multa aqui ou ali, por causa de uma
precipi tação , isso não acontece na Assembléia Legislativa,
mas essa procura poderia ser ensejada pela crença errônea de
que esta Casa se presta a esse tipo de clientelismo e de
desrespeito à lei.
Uma discussão mais prudente e detalhada do projeto poderá
nos dar essa clareza, essa consciência ao votar. Dai, a
importância da aprovação do requerimento do colega Deputado
Gilmar Machado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação do
requerimento, com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, eu
também gostaria de externar o meu apoio ao requerimento do
nobre Deputado Gilmar Machado, pois entendemos que o
problema do cinto de segurança é muito sério e que a
Assembléia Legislativa tem Que tomar uma posição a respeito
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do assunto. Vejam, companheiros Deputados, que o motorista
de um veiculo que estiver transitando na Praça da CEMIG, por
exemplo, não sabe se deve ou não usar o cinto, já que Seu
uso é obrigatório em Belo Horizonte, mas não em Contagem.
Então, teremos que pensar também nesse problema de divisas
entre municipios. Sem dúvida nenhuma, com a aprovação deste
projeto, estaremos economizando o trabalho dos Vereadores de
cidades do interior, que também se preocu pam com a questão e
estão apresentando projetos com esse objetivo, em cada
cidade. Estaremos economizando seu trabalho, já q ue podemos
fazer uma lei que valeria para todos os municipios de Minas
Gerais. Era isso o que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente,
além de externar o meu apoio ao requerimento do Deputado
Gilmar Machado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a retirada de seu
requerimento. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 896/96. 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 nQ 896/96. A
Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei ng 920/96. do
Governador do Estado, que altera a denominação e reorganiza
a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
extingue cargos e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação
com as Emendas ns 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 4, da Comissão de Administração Pública, e
com a Emenda ng 5, que apresenta. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas flQ5 1
a S. que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovaao, em turno único, o
Projeto de Lei nQ 920/96 com as Emenoas ns 1 a S. A
Comissão ce Recação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, ainda existe um
projeto extremamente importante para ser votado, mas, neste
momento. após a votação dos dois últimos projetos, não há
"Quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Assim,
pedimos o encerramento ca reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 138a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
chamada para verificação de quorum; inexistência de número
regimental para vot ação - Questão de ordem - Suspensão e
reabertura da reunião - Chamada para verificação de
"quorum"; inexistência de número regimental para votação -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim 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 - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - ClêuDer Carneiro - Dí]zon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

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

1 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 à 2,3 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr, Presidente - Uma vez que a primeira votação necessita
de quorum' qualificado, a Presidência solicita ao Sr.
Secretário cue proceda à chamada para verificação do
Quorum'. Com a palavra, o Sr, Secretário, para proceder ã

chamada dos Deoutados.
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O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 30 Deputados. Não
há Quoruni" para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, como temos

matérias imoortantes para serem votadas, penso Que a reunião
deveria ser suspensa por 10 minutos, pois sabemos que alguns
De putados estão em reunião. Assim, aguardaremos até que eles
cieguem para completar o "quorum'.

Sus pensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência, atendendo a
requerimento do Deputado F rancisco Ramalho, Lider do PSDB,
sus pende os trabalhos por 10 minutos. Estão suspensos os
trabalhos.

 Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada
para a verificação de 'quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 35 Deputados. Não

há" quorum" para votação.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos constantes
na pauta estão sobrestanto a apreciação das demais matérias,
a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados
para a extraordinária de amanhã, dia 17. 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 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As quinze horas e cinco minutos do dia treze de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalrna Diniz, Glycon Terra Pinto e
Paulo Schettirio, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Giycon Terra
P into que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que.
lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
Prosseguindo, o Presidente comunica aos parlamentares que,
tendo em vista acordo ae lideranças, as reuniões realizadas
ás Quintas-feiras pela manhã serão agendadas para o horário
da tarde. Assim, fica decidido que as reuniões Ordinárias da
Comissão realizar-se-ão às terças-feiras, ás 15 horas. A
seguir, a Presidência distribui ao Deputado Paulo Scnettino
os Requerimentos ns 1.503 e 1.522 a 1.525/96. Passa-se à 2
Fase ca Ordem do Dia, compreendendo a votação de proposições
Sujeitas à deliberação conclusiva das comissões. O Deputado
Paulo Schettino apresenta pareceres orais que concluem pela
aprovação dos Requerimentos ns 1.503 e 1.522 a 1.525/96. os
quais, submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1996.
Djalma Diniz. Presidente - Antônio Roberto - Glycon Terra

Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 2.147194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem ng 502/94,

encaminhou ao exame do Poder Legislativo o projeto de lei em
epigrafe, que contém o Código Sanitário do Estado de Minas
Gerais.
Publicada em 19/8/94. a matéria fpi distribuída a esta
Comissão de Constituição e Justiça para, nos termos do art.
195, c/c o art. 103. do Regimento Interno, receber parecer
quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Constituição da República, no seu art. 196, define a
saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante Políticas sociais e econômicas que tenham como
objetivo a redução dos riscos de doença, além de outras
ações com vistas ao bem-estar da população. Dada a
relevância da matéria, a Constituição Federal, no art. 197,
determina que as ações de saúde, regulamentadas por lei, são
de responsabilidade de todas as entidades federadas, de
pessoas fisicas e de pessoas jurídicas de direito privado.
Isso significa, entre outras coisas, que a regra geral
expressa no art. 174 da Constituição Federal, no qual se
dispõe que o planejamento é determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado, encontra exceção
quando a

p
licada á área da saúde: nesse campo, as normas e os

planos elaborados pelo Setor público determinam as ações
tanto no Estado quanto no setor privado.
A saúde e a proteção sanitária integram o campo da
competência comum e da legislação concorrente, conforme
dispõem os arts. 23, II. e 24. XII, da Constituição
brasileira. Assim sendo, cabe à União emitir normas gerais
sobre a matéria, e, ao Estado, legislar sobre aspectos
específicos, devendo, no entanto, todas as entidades
federadas obedecer, nas suas ações, tanto às leis federais
quanto ás estaduais que regulamentem o assunto. Não se corre
o risco, portanto, de que sejam invadidas as searas da
competência e da autonomia municipal, quando se legisla
sobre obrigações e tarefas impostas ao municipio, nessas
matérias relacionadas com a saúde pública.
Pelo acima exposto, podemos notar que as normas legais na
área da saúde têm tratamento constitucional excepcional:
podem ser obrigatórias para todas as entidades públicas e
privadas, sem cue com isso se possa alegar violação de
direitos, de autonomias ou oe competências locais. Nesse
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setor prevalecem a integração no processo de produção de
normas legais e a responsabilidade solidária na execução das
ações, tendo sempre em vista o interesse da coletividade.
A iniciativa no processo legislativo, no projeto de lei em

exame, está conforme as exigências constitucionais. Trata-se
de matéria que envolve atividade do Poder Executivo,
enquadrando-se no disposto no art. 90. XIV. da Constituição
Estadual Além disso, não são invadidas as demais esferas de
iniciativa privativa, listadas no art. 66 da Carta mineira.
O projeto originalmente encaminrado a esta Casa,
entretanto, apresenta problemas relativos à
constitucionalidade de determinados dispositivos. Apresenta.
ainda, facetas que podem tornar, até mesmo, inviável a
execução de seus comandos legais. Como exemplo do primeiro
problema, podemos citar, entre outros, o art. 24. no qual
são conferidas aos agentes sanitários prerrogativas nem
mesmo asseguradas aos servidores da área de segurança
pública, no q ue diz respeito á possibilidade de fiscalização
em residências particulares. Como exemplo de problemas que
tornam inviável a aplicação do comando legal, apresentamos o
art. 46, no qual são listados, de forma exaustiva,
estabelecimentos sujeitos à fiscalização, fato esse que.
além de contrariar a boa técnica legislativa, acaba por
desviar a matéria de seus elementos essenciais.
Examinado o projeto nos seus aspectos constitucionais e

examinadas as questões de mérito, em conjunto com técnicos
da Secretaria da Saúde, optamos, portanto, pela apresentação
de um substitutivo, para facilitar a inteligibilidade das
normas, corrigir problemas relativos à constitucionalidade
e, enfim, adequar a matéria às condições existentes na
administração pública estadual, viabilizando a sua
aplicação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade ao Projeto de Lei ng
2.147/94 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1
Estabelece normas de proteção e promoção da saúde coletiva

no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Das Disoosições Preliminares

Art. 1g - Esta lei estabelece normas de proteção e promoção
da saúde coletiva no Estado.
Art. 2g - O conjunto de ações e serviços de saúde prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais ou
municipais aa administração direta ou indireta e das
fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema
Unico de Saúde - SUS.
Art. 3g - Compete precipuamente à Secretaria de Estado da
Saúde a execução das atividades de proteção da saúde da
população, respeitada a autonomia dos municípios.

Capitulo II
Da Vigilância Sanitária

j
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Seção 1
Dos Estabelecimentos de Saúde, dos Produtos e das

Atividades de Interesse da Saúde
Art. 4g - São produtos de interesse da saúde:

- drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos;
II - saneantes dor!lissanitãrios;
III - produtos tóxicos e radioativos;
IV - alimentos e bebidas;
V - sangue e hemoderivados:
VI - outras substâncias que possam causar dano à saúde.
Art. 5Q - Constituem estabelecimentos e atividades de
interesse da saúde;

- os de produção, acondicionamento, comercialização,
dispensação, armazenamento, manipulação, beneficiamento,
análise, distribuição e transporte dos produtos relacionados
no art. 4Q desta lei;
II - os de prestação de serviços de saúde:
III - outros:
a) de hospedagem:
b) de ensino;
c) de lazer e diversão:
d) de esteticismo e cosméstica;
e) de transporte de cadáver, funerárias, necrotérios.

velõrios. Cemitérios, crematórios e congêneres;
f) de lavanderia;
g) os terminais de transporte de passageiros;
h) os criatórios de animais;
1) o abastecimento de água;
j) a coleta de lixo:
1) a disposição de esgotos sanitários.
Art. 6Q - Os produtos, as atividades e os estabelecimentos
constantes nos arts. 4Q e 5Q estão sujeitos ao controle e à
fiscalização da autorioade sanitária competente.
Art. 7g - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à
fiscalização sanitária terão o alvará de licença de
funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente
com validade de 1 (um) ano e renovado por periodos iguais e
sucessivos, o çual será requerido nos primeiros 120 (cento e
vinte) dias de cada exercido.

lg - A concessão ou a renovação do alvará de licença de
funcionamento são condicionadas à vistoria pela autoridade
sanitária competente.
f 2Q - Serão vistoriados, nos estabelecimentos sujeitos ao
controle e à fiscalização sanitária, os produtos, as
instalações, as máquinas e os equipamentos.

3o - Os estabelecimentos que produzem ou manipulam
produtos de interesse da saúde apresentarão à autoricade
sanitária o plano de controle de qualidade das etapas e dos
processos de produção e os padrões de identidade dos
produtos e serviços.
6 4Q - O alvará de licença de funcionamento poderá, a
qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado no
interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário
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do estabelecimento o direito de defesa em processo
administrativo instaurado pela autoridade sanitária.
Art. 8Q - Os estabelecimentos de que tratam os incisos
1 e II do art. 5g funcionarão com a presença do responsável
técnico ou de seu substituto legal.

lg - Os estabelecimentos manterão responsáveis técnicos
legalmente habilitados em número suficiente para a cobertura
da produção, da comercialização de produtos e substâncias e
dos diversos setores ce prestação de serviços.

- Os responsáveis técnicos e administrativos
responderão solidariamente pelas infrações sanitárias.
Art. 9g - Os estabelecimentos que prestam serviços de saúde
terão responsabilidade técnica única perante a autoridade
sanitária, ainda que mantenham em suas dependências serviços
de profissionais autônomos, empresas médicas, prestação de
serviços de saúde ou assemelhados.
Art. 10 - A placa indicativa, o anúncio ou a propaganda dos
estabelecimentos de que tratam os incisos 1 e II do art. 5g
deverão conter o nome do responsável técnico e o número de
inscrição no respectivo conselho.
Art. 11 - A responsabilidade técnica pela utilização e pela
guarda de equipamentos de radiação ionizante e não ionizante
será solidária entre o responsável técnico, o proprietário,
o fabricante, a rede de assistência técnica e o comerciante.
Art. 12 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à
fiscalização sanitária somente poderão usar produtos
registrados pelo órgão competente.
Art. 13 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à
fiscalização sanitária deverão:
1 - manter os produtos expostos á venda, armazenados ou

entregues ao consumo dentro dos padrões específicos de
registro, conservação, embalagem, rotulagem e prazo de
validade:
II - estar instalados e equipados de forma a conservar os
padrões de identidade e qualidade dos produtos e dos
serviços e preservar a saúde dos trabalhadores e de
terceiros;
III - manter os meios de transporte de produtos em perfeito

estado de conservação e higiene, bem como dentro dos padrões
estabelecidos para o fim a que se propõem:
IV - manter pessoal qualificado para o manuseio, o

armazenamento, o transporte correto do produto e para o
atendimento adequado ao usuário do serviço;
V - manter, para os seus funcionários, equi pamentos de
proteção individual, de acordo com o produto a ser manuseado
ou com o serviço a ser prestado;
VI - fornecer ao usuário do serviço e do produto as
informações necessárias à preservação de sua saúde:
VII - manter registro ce trabalhos executados e de controle

de estoque.
Art. 14 - A autoridade sanitária poderá exigir exame
clinico ou laboratorial de pessoas que exerçam atividades em
local sujeito à fiscalização sanitária.
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Art. 15 - Os estabelecimentos de saúde ou de interesse da
saúde que utilizam em seus procedimentos medicamentos sob
regime especial manterão controle e registro na forma
prevista na legislação vigente.
Art. 16 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de
radiação ionizante e não lonizante serão cadastrados e
obedecerão às normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear
- CNEN - e à legislação vigente, só podendo funcionar com
autorização do órgão sanitário Competente.
Art. 17 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de
radiação ionizante manterão equipamentos envoltórios
radioprotetores para as partes corpóreas do paciente que não
sejam de Interesse diagnóstico ou terapêutico.
Art. 18 - Os utensílios, os instrumentos e as roupas
sujeitos a contatos com fluidos orgânicos de usuários serão
descartados ou deverão ser submetidos a desinfecção e
esterilização adequadas.

lq - Os estabelecimentos manterão instrumentos,
utensílios e roupas em número condizente com o de pessoas
atendidas.

2g - Aplica-se o disposto no "caput' deste artigo aos
equipamentos e às instal ações físicas que possam estar
sujeitos a contato com fluido orgânico de usuário.
Art. 19 - E vedada a instalação de estabelecimentos que
estoquem ou utilizem produtos nocivos á saúde em área
contígua a área residencial ou em sobrelojas ou conjuntos
que possuam escritórios, restaurantes ou similares.
Art. 20 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e
empregam substâncias nocivas ou perigosas á saúde afixarão
avisos ou cartazes, nos locais expostos a risco, contendo
advertências, informações sobre cuidados a serem tomados e o
símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização
internacional.
Parágrafo único - Os materiais e as substâncias de que
trata o "caput" deste artigo conterão, no rótulo, sua
composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo
internacional de perigo correspondente.
Art. 21 - Os estabelecimentos que prestam serviços de saúde
em regime de internação manterão comissão de controle de
infecção hospitalar cuja implantação, composição e eventuais
alterações serão comunicadas à autoridade sanitária
competente.
Art. 22 - A ocorrência de caso de infecção hospitalar em

estabelecimentos que prestam serviços de saúde em regime de
internação será notificada, pelo resDonsável técnico do
estabelecimento, á autoridade sanitária competente.
Art. 23 - Os estabelecimentos de saúde serão construidos ou
reformados com a prévia autorização da autoridade sanitária
Competente.
Parágrafo único - Entende-se por reforma toda e qualquer
modificação na estrutura fisica, no fluxo e nas funções
originalmente aprovadas.

Seção II
Do Saneamento



Li
Art. 24 - A água para consumo humano distribuida pelo
sistema público terá sua qualidade avaliada pelo serviço
sanitário, segundo normas especificas.
Parágrafo único - A água será tratada em estação de
tratamento própria do sistema público de abastecimento, que
enviará às Secretarias Municipais de Saúde ou aos órgãos
equivalentes relatórios mensais relativos ao controle da
qualidade da água.
Art. 25 - Os reservatórios de água potável de
estabelecimentos de uso público permanecerão devidamente
limpos, higienizados e tampados.
Art. 26 - Os aspectos sanitários relacionados com o uso de
água que não seja para consumo humano obedecerão ao disposto
na legislação vigente e nas normas técnicas especificas.
Art. 27 - Em estabelecimento prestador de serviços de
saúde, o fluxo interno e o armazenamento dos resíduos
sólidos obedecerão ao previsto em norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Art. 28 - Nos serviços de saúde é obrigatória a separação,
no local de origem, de resíduo considerado perigoso, sob a
responsabilidade do gerador do resíduo.
Art. 29 - O sistema público de coleta de esgoto tratará o
esgoto coletado antes de lançá-lo em curso de água.
Art. 30 - A coleta, o transporte e o destino final do lixo
serão processados de forma a evitar riscos á saúde.
Art. 31 - Nas obras de construção civil é obrigatória a
drenagem permanente de coleções liquidas, originadas ou não
pelas chuvas.

Seção III
Do Controle de Zoonoses

Art. 32 - Para efeitos desta lei, entende-se por controle
de zoonoses o conjunto de ações que visam a eliminar,
diminuir e prevenir os riscos e agravos á saúde provocados
por vetor, animal reservatório ou animal sinantrõpico.
Art. 33 - Visando ao controle das zoonoses, o proprietário
de animal doméstico é obrigado a:
1 - imunizá-lo contra as doenças definidas pelas

autoridaces sanitárias:
II - mantê-lo em condições sanitárias e de saúde

compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a
prevenção de doenças transmissiveis;
III - mantê-lo distante oe cepósitos de alimentos ou

produtos de interesse da saúde:
IV - encaminhá-lo à autoridade sanitária competente no caso

da impossibilidade da manutenção do animal sob sua guaraa:
V - permitir a inspeção das condições de saúde e sanitárias
do animal sob sua guarda pela autoridade sanitária
competente;
VI - acatar as medidas sanitárias decorrentes da inspeção
determinadas pela autoridade sanitária.

lg - As medidas de que trata o inciso VI deste artigo
compreendem, entre outras, a execução de provas sorolõgicas,
a apreensão ou o sacrificio co animal.



248

f 2Q - Caberá ao proprietário, no caso de morte do animal.
a disposição adequada do cadáver ou seu encaminhamento ao
serviço sanitário competente.

Seção IV
Da Preservação da Saúde do Trabalhador

Art. 34 - Entende-se por saúde do trabalhador o conjunto de
atividades que se destinam à promoção, à proteção, á
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das Condições de
trabalho urbano e rural.
Art. 35 - Além do estabelecido na legislação vigente,

compete ao empregador:
1 - oferecer condições de segurança e de organização do

trabalho de forma a preservar a saúde do trabalhador;
II - manter programas regulares de controle da saúde do

trabalhador:
III - manter o trabalhador informado sobre os riscos aos

quais está exposto, bem como sobre as recomendações para o
seu Controle;
IV - paralisar as atividades em situação de risco grave e
iminente no local de trabalho, assegurando os direitos do
trabalhador;
V - facilitar o acesso da autoridade sanitária aos locais
de trabalho, fornecendo as informações e os dados
solicitados;

VI - manter as edificações de seus estabelecimentos dentro
dos padrões técnicos de segurança.
Art. 36 - A execução de atividades de eliminação ou redução
dos riscos no ambiente de trabalho pelo empregador
obedecerão á seguinte ordem de prioridade:

- a eliminação do risco na fonte;
II - as medidas de controle na fonte;
III - as medidas de controle no ambiente de trabalho;
IV - os equipamentos de proteção coletiva.

Capitulo III
Do Procedimento Administrativo

Seção 1
Das Sanções Administrativas

Art. 37 - Sem prejuizo das sanções de natureza civil e
penal cabiveis, as infrações sanitárias serão punidas.
alternada ou cumulativamente, com as seguintes penas:

- advertência:
II - multa;
III - pena educativa;
IV - apreensão de produto;
V - inutilização de produto;
VI - suspensão de venda ou de fabricação de produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição, total ou parcial, do estabelecimento,

obra ou atividade e produtos;
IX - cancelamento do alvará de licença de funcionamento;
X - cassação da autorização de funcionamento ou autorização

especial
XI - intervenção no estabelecimento;
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XII - imposição de contrapropaganda;
XIII - proibição de propaganda.
Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão

aplicadas pela autoridade competente.
Art. 38 - As infrações sanitárias se Classificam em:

- leves, quando o infrator for beneficiado por
circunstâncias atenuantes;
II - graves, quando for verificada a ocorrência de uma

circunstância agravante;

III - gravíssima, quando for verificada a ocorrência de
duas ou mais circunstâncias agravantes.
Art. 39 - A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração e a condição econômica do prestador de
serviço, será aplicada mediante procedimento administrativo
e reverterá ao Fundo Estadual de Saúde.
Art. 40 - A pena de multa consiste no pagamento das
seguintes quantias fixadas em Unidades Pacrão Fiscal -
UPFMGs - ou outra unidade de referência Que venha a
Substitui-la:

- nas infrações leves. 10 a 50 UPFMGS:
II - nas infrações graves. 51 a 100 UPFMGs;
III - nas infrações gravissimas, 101 a 200 UPFMGs.
Art. 41 - A pena de intervenção administrativa, será
aplicada sempre que as circunstâncias, de fato,
desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a
suspensão da atividade.

lg - O estabelecimento que sofrer pena de interdição só
Poderá participar de licitação pública após 1 (um) ano de
suspensão da penalidade.

2g - A pena de intervenção será aplicada a
estabelecimento prestador de serviço de saúde quando for
Constatado risco iminente para a saúde pública.
í 3Q - Pendendo ação judicial na qual se discuta a
imposição de penalidade administrativa, não haverá
reincidência até o trânsito em julgado ca sentença.
Art. 42 - A pena de Contrapropaganda será imposta quando da

ocorrência de publicidade enganosa ouabusiva, cujo
resultado possa Constituir risco ou ofensa á saúde.
Art. 43 - A pena educativa Consiste:

- na divulgação, pela autoridade Sanitária, da infração e
das medidas adotadas;
II - na reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados

a cargo do estabelecimento;
111 - na veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens

expedidas pelo SUS acerca do tema objeto da penalização.
Art. 44 - Para imposição de pena e sua graduação, a

autoridade sanitária levará em conta:
- as circunstâncias atenuantes e as agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas
conseqúências para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quanto às normas

sanitárias.
Art. 45 - São circunstâncias atenuantes:
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- não ter sido a ação do infrator fundamental para a
ocorrência do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar

ou minorar as conseqüências do ato lesivo à saúde pública
que lhe foi imputado;
III - ser primário o infrator e de natureza leve a falta

cometida.
Art. 46 - São circunstâncias agravantes:

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem

pecuniária, decorrente do consumo, pelo público, de produto
elaborado em desacordo com o disposto na legislação
sanitária;
III - coagir outrem à execução material da infração:
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde

pública;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à
saúde pública, de tomar as providências de sua alçada
tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo.

lg - A reincidência especifica torna o infrator passivel
de enquadramento na penalidade máxima e a infração, de
caracterização como gravissima.

2g - A infração de normas legais sobre o controle de
infecção hospitalar será considerada de natureza gravissima.
Art. 47 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e
agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão
das que forem preponderantes.
Art. 48 - Quando o infrator for integrante da administração
pública, direta ou indireta, a autoridade sanitária
notificará seu superior imediato e, se não forem tomadas as
providências para a cessação da infração no prazo
estipulado, comunicará o fato ao Ministério Público, com
cópia do processo administrativo instaurado, para apuração
do ocorrido.
Parágrafo único - As infrações sanitárias que também
configurarem ilicitos penais serão comunicadas à autoridade
policial
Art. 49 - A autoridade sanitária competente, após constatar
a infração e aplicar a sanção cabivel, por meio de processo
administrativo, comunicarà, formalmente, ao conselho de
classe correspondente a ocorrência do fato.

Seção II
Das infrações sanitárias e das penalidades

Art. 50 - Considera-se infração sariitária, para os fins
desta lei, a desobediência ou inobservância do disposto nas
normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer
forma, se destinarem a preservar a saúde.
Art. 51 - Os fornecedores de produtos e serviços de
interesse da saúde respondem solidariamente pelos vicios de
qualidade ou quantidade que os tornarem impróprios ou
inadequados para o consumo.
Art. 52 - Constituem infrações sanitárias as condutas
tipificadas nos arts. 53 a 90.
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Art. 53 - Instalar ou fazer funcionar sem o alvará de
licença de funcionamento e a autorização emitidos pelos
órgãos sanitários competentes os estabelecimentos sujeitos
ao controle e à fiscalização sanitária enumerados nos arts.
4Q e 5Q.
Pena - advertência, interdição total OL parcial do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, da autorização e/ou multa.
Art. 54 - Fazer funcionarem sem assistência do responsável
técnico legalmente habilitado os estabelecimentos em Que são
produzidos, transformados, comercializados, armazenados,
manipulados, analisados, preparados, extraidos, Durificados,
fracionados, embalados, reembalados, importaoos, exportados,
expedidos, distribuidos e transportados os produtos sujeitos
ao controle sanitário e os estabelecimentos de prestação de
serviços de saúde.
Pena - advertência, suspensão da venda ou fabricação do

produto, apreensão ou inutilização do produto, cancelamento
do registro do produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassação da autorização de funcionamento,
intervenção e/ou multa.
Art. 55 - Alterar o processo de fabricação de produto
sujeito ao controle sanitário, modificar o nome, seus
componentes e demais elementos objeto do registro sem a
autorização do órgão sanitário competente.
Pena - advertência, apreensão ou inutilização do produto,

cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou
total do estabelecimento, cancelamento do alvará de licença
de funcionamento, cassação da autorização de funcionamento
ou da autorização especial e/ ou multa.
Art. 56 - Fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito

ao controle sanitário.
Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto,

suspensão da venda ou fabricação do produto, cancelamento do
registro do produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassação da autorização de funcionamento ou
da autorização especial e/ou multa.
Art. 57 - Rotular os produtos sujeitos ao controle
sanitário em desacordo com as normas legais.
Pena - advertência, apreensão do produto, inutilização co
produto, cancelamento do registro do broduto, intercição
total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento, cassação da autorização de
funcionamento ou da autorização especial e/ou multa.
Art. 58 - Deixar de observar as normas de biossegurança e
controle de infecções hospitalares estipuladas na legislação
sanitária vigente.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.
Art. 59 - Expor à venda ou entregar para consumo produto
sujeito ao controle sanitário que esteja deteriorado.
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alterado, adulterado, fraudado, avariado, falsificado,
produto cujo prazo de validade tenha expirado ou, ainda.
apor-lhe nova data de validade.
Pena - advertência, interdição total ou parcial dc
estabelecimento, cancelamento do alvará de funcionamentc
e/ou multa.
Art. 60 - Expor à venda produto de interesse da saúde
destinado exclusivamente a distribuição gratuita.
Pena - advertência, interdição total ou parcial dc

estabelecimento, apreensão do produto, cancelamento dc
alvará de funcionamento e/ou multa.
Art. 61 - Expor à venda, manter em depósito ou transportar
produto sujeito ao controle sanitário que exija cuidados
especiais de conservação sem observância das condições
necessárias à sua preservação.
Pena - advertência, a preensão e inutilização do produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
interdição total ou parcial do estabelecimento, cassação da
autorização de funcionamento ou aa autorização especial e/ou
multa.
Art. 62 - Fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito
ao controle sanitário em desacordo com o aprovado no
registro ou no alvará de licença de funcionamento ou
contrariando a legislação sanitária.
Pena - advertência, proibição de propaganda,
contrapropaganda, suspensão da venda ou fabricação do
produto, interdição total ou parcial do estabelecimento e/ou
multa.
Art. 63 - Comercializar medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos e cor'relatos sujeitos à prescrição médica sem
a observância dessa exigência.
Pena advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de funcionamento
e/ou multa.
Art. 64 - Aviar receita em desacordo com a prescrição
médica, odontolôgica ou veterinária ou em desacordo com a
determinação oas normas legais.
Pena - advertência, pena educativa, interdição parcial ou
total do estabelecimento, cancelamento do alvará de licença
de funcionamento e/ou multa.
Art. 65 - Extrair, produzir, transformar, manipular,

embalar, reembalar, transportar, vender ou utilizar produto
sujeito ao controle sanitário contrariando as condições
higiênico-sanitárias e a legislação sanitária.
Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto,

cancelamento do registro do produto, interdição total ou
parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 66 - Deixar de fornecer à autoridade sanitária os

dados sobre os serviços, as matérias-primas, as substâncias
utilizadas, os processos produtivos e os produtos e
subprodutos elaborados.
Pena - advertência, apreensão ou inutilização do produto,

suspensão da venda ou fabricação do produto, cancelamento do
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registro do produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, proibição de propaganda, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 67 - Reaproveitar vasilhame de sarearte ou congênere e
produtos nocivos à saúde para embalagem e venda de
alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, substâncias,
produtos de higiene, produtos dietéticos, cosméticos e
perfumes,

Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto,
cancelamento do registro do produto, interdição total ou
parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 68 - Manter, no estabelecimento sujeito a controle e
fiscalização sanitária, animal aoméstico que coloque em
risco a sanidade de alimentos e outros produtos de interesse
da saúde ou que comprometa a higiene do lugar.
Pena - advertência, apreensão e inutilização dos produtos,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
interdição total ou parcial do estabelecimento e/ou multa.
Art. 69 - Coletar, processar, utilizar e comercializar
sangue e hemoderivado em desacordo com as normas legais.
Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto.
interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento
do alvará de licença de funcionamento, intervenção e/ou
multa.
Art. 70 - Comercializar ou utilizar placentas, órgãos,
glândulas ou hormônios humanos, contrariando as normas
legais.
Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto,
interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento
do alvará de licença de funcionamento, intervenção e/ou
multa.
Art. 71 - Utilizar, na preparação de hormônio, órgão de

animal doente ou que apresente sinais de decomposição.
Pena - advertência, apreensão e inutilização do produto,

suspensão da venda ou fabricação do produto, cancelamento do
registro do produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, interdição do produto, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, cassação ca autorização
de funcionamento, Intervenção e/ou multa.
Art. 72 - Deixar ae notificar doença de notificação

compulsõria, quando tiver o dever legal de fazê-lo.
Pena - advertência e/ou multa.
Art. 73 - Reter atestado de vacinação obrigatória ou
dificultar, deixar de executar ou opor-se ã execução de
medidas sanitárias destinadas à prevenção de doenças
transmissíveis.
Pena - advertência. pena educativa, interdição total ou
parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassação da autorização de
funcionamento ou da autorização especial, intervenção e/ou
multa.
Art. 74 - Opor-se á exigência de provas imunológicas ou a

sua execução pela autoridade sanitária.
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Pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção e/ou multa.
Art. 75 - Aplicar raticida ou produto químico para
desinfestação, defensivos agrícolas, agrotóxicos e demais
substâncias prejudiciais á saúde sem os procedimentos
necessários à proteção humana ou sem licença da autoridade
competente.
Pena - advertência, apreensão do produto, interdição total

ou parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 76 - Aplicar produtos de desinsetização, desratização
e higlenização de ambientes cuja ação se faça por gás ou
vapor em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais com
comunicação direta com residências ou outros ambientes
freqüentados por pessoas ou animais domésticos.
Pena - advertência, apreensão do produto, interdição total
ou parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 77 - Reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por

estabelecimento prestador de serviços de saúde.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do

estabelecimento e/ou multa.
Art. 78 - Proceder à cremação de cadáver ou utilizá-lo

contrariando as normas sanitárias pertinentes.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.
Art. 79 - Impedir o sacrifício de animal considerado, pela

autoridade sanitária, perigoso para a saúde pública.
Pena - advertência e/ou multa.
Art. 80 - Manter condição de trabalho que cause dano à

saúde do trabalhador.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção e/ou multa.
Art. 81 - Adotar, na área de saneamento básico.
procedimento Que cause dano á saúde pública.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.
Art. 82 - Opor-se a ação fiscalizadora das autoridades
sanitárias competentes no exercício de suas funções ou
Obstá-la.
Pena - advertência, apreensão ou inutilização do produto,
suspensão da venda ou fabricação do produto, cancelamento do
registro do produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do registro do produto,
proibição de propaganda, cancelamento do alvará de licença
de funcionamento, cassação da autorização de funcionamento
ou da autorização especial e/ou multa.
Art. 83 - Fornecer ou comercializar medicamento, droga e
correlato sujeito a prescrição médica sem observância dessa
exigência ou contra r iando as normas vigentes.
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Pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção e/ou multa.
Art. 84 - Executar toda e qualquer etapa do processo
produtivo, bem como transporte e utilização de produto ou
residuo perigoso, tóxico, explosivo, inflamável, corrosivo,
emissor de radiações ionizantes, entre outros, contrariando
a legislação sanitária.

Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização
ou interdição do produto, suspensão da venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
total ou parcial do estabelecimento e/ou multa.
Art. 85 - Deixar de observar as condições higiênico-
sanitárias na manipulação de produto de interesse da saúde,
quanto ao estabelecimento, aos equipamentos, aos utensilios
e aos funcionários.
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão da venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 86 - Fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento

que ofereça risco para a saúde do trabalhador.
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão da venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, proibição
de propaganda, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.
Art. 87 - Descumprimento, por empresa de transporte, seus
agentes e consignatários, comandantes ou responsáveis
diretos por embarcação, aeronave, ferrovia, veiculo
terrestre, nacional ou estrangeiro, de norma legal ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigência
sanitária.
Pena - advertência, pena educativa, interdição total ou
parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 88 - Inobservância de exigência sanitária relativa a
imóvel, equipamento ou utensilio por quem detenha legalmente
a sua posse.
Pena - advertência, pena educativa, interdição total ou
parcial do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento e/ou multa.
Art. 89 - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar

destinada à promoção, à proteção e à recuperação da saúde.
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão da venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, proibição
de propaganda, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassação da autorização de funcionamento ou
da autorização especial, imposição de contrapropaganda e/ou
multa.
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Art. 90 - Permitir o exercício de encargos relacionados com
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde por pessoa
sem a necessária habilitação legal.
Pena - advertência, interdição total ou parcial do

estabelecimento e/ou multa.
Art. 91 - As infrações às disposições legais e
regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5 (cinco)
anos.

1 Q - A prescrição se interrompe pela notificação ou outro
ato da autoridade competente que objetive a sua apuração e a
conseqüente imposição de pena.

- Não corre o prazo prescricional enquanto houver
processo administrativo pendente de decisão.

Seção III
Do Processo Administrativo

Art. 92 - A ação fiscalizadora será exercida pela
autoridade sanitária estadual ou local, que terá livre
acesso aos estabelecimentos sujeitos ao controle e à
fiscalização sanitária de que tratam os arts. 4g e 5Q.
Parágrafo único - A fiscalização se estenderá à publicação

e à propaganda de produtos e serviços de interesse da saúde.
Art. 93 - São autoridades sanitárias:

- o Governador do Estado:
II - o Secretário de Estado da Saúde;
III - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
IV - os dirigentes das ações de vigilância sanitária e

saúde coletiva;
V - os membros das equipes ou grupos técnicos de vigilância
sanitária;
VI - os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos

equivalentes.
Art. 94 - Ao órgão de vigilância sanitária compete
precipuamente a vistoria, a fiscalização e o licenciamento
dos estabelecimentos de interesse da saúde, os produtos e as
atividades relacionados nesta lei.
Art. 95 - A autoridade sanitária, no exercido da ação
fiscalizadora, lavrará, no local em que for verificada a
infração, ou na sede da repartição sanitária. o auto da
infração sanitária, que conterá:

- nome do infrator, seu domicilio e os demais elementos
necessários à sua identificação civil;
II - local, data e hora da lavratura do auto de infração;
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal

transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator e o respectivo

preceito legal que autoriza a sua imposição;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá por seu ato em

processo administrativo;
VI - assinatura de duas testemunhas e do autuante, na

ausência do autuado;
VII - prazo para interposição de recurso, quando cabível.

lg - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será
feita, neste, a menção do fato.
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- O fiscal sanitário é responsável pelas declarações
que fizer no auto de infração, sendo passível de punição,
por falta grave, em caso de falsidade ou omissão dolosa.
Art. 96 - O infrator poderá ser notificado do auto de
infração:
1 - pessoalmente;
II - pelo correio;
III - por edital, se estiver em local incerto ou

desconhecido.
§ lg - O edital de que trata este artigo será oublicado uma
única vez, na imprensa oficial ou em jornal de grande
circulação local, considerada efetivada a notificação 5
(cinco) dias após a publicação.

- Se o infrator for notificado pessoalmente e se
recusar a dar ciência disso, o fato será consignado por
escrito pela autoridade que efetuou a notificação.
Art. 97 - Após a lavratura do auto de infração, se
subsistir ainda para o infrator obrigação a cumprir, será
expedido edital fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o
seu cumprimento, observado o disposto no i 1Q do artigo
anterior.

- O prazo para o cumprimento da obrigação de que trata
o caput" deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por
motivo de interesse público.

2g - A inobservância da determinação contida no edital de
que trata este artigo acarretará, além de sua execução
forçada, a imposição de multa diária até o cumprimento da
obrigação, sem prejuizo de outras penas.
Art. 98 - Aplicada a pena de multa, o infrator será
notificado e efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da notificação.

lg - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado
neste artigo acarretará sua inscrição para cobrança
judicial

2g - A multa imposta em auto de infração poderá sofrer
redução de 20% (vinte por cento) caso o infrator efetue o
pagamento no prazo de 20 (vinte) dias contados da data em
ue for notificado.
Art. 99 - A apuração de ilícito, em se tratanco de produto
sujeito ao controle sanitário. far-se-á mediante a apreensão
oe amostra para a realização da análise fiscal e de
interdição, se for o caso.

lg - A apreensão de amostra do produto para a análise
fiscal ou de controle poderá ser acompanhada Ce interdição
nos casos em que sejam flagrantes os indicios ce alteração
ou adulteração do produto ou substância, hi pótese em que a
interdição terá caráter preventivo ou ce mecica cautelar.
§ 2g - A análise fiscal será realizaca em laboratório

oficial do Ministério da Saúde ou órgão congênere estacual
ou municipal credenciado.

3g - A amostra será colhida do estoque existente, e.
dividida em três partes, será tornada inviolável, para que
se assegurem as características de conservação e
autenticidade, sendo uma das partes entregue ao detentor ou
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responsável pelo produto, para servir de contraprova, e as
duas outras encaminhadas ao laboratório oficial de controle.
f 4Q - Se a quantidade ou a natureza do produto não
permitir a colheita da amostra de que trata o parágrafo
anterior, será ele levado ao laboratório oficial, onde, na
presença do possuidor ou responsável e de duas testemunhas,
será realizada a análise fiscal.

5Q - No caso de produto perecível, a análise fiscal não
poderá ultrapassar 10 (dez) dias, e. nos demais casos. 30
(trinta) dias contados da data de recebimento da amostra.

- Nos casos em que sejam flagrantes os indicios de
risco para a saúde, a suspensão da venda ou fabricação do
produto acompanhará a apreensão de amostra, em caráter
preventivo ou cautelar, e durará o tempo necessário á
realização dos testes, provas, análises ou outras
providências requeridas, não podendo exceder 90 (noventa)
dias, findos os quais será o produto automaticamente
liberado.

7 - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e
conclusivo, que será arquivado no laboratório oficial.
extraindo-se cópias, para integrar o processo da autoridade
sanitária competente, para serem entregues ao detentor ou
responsável e ao produtor, se for o caso.

8Q - Se a análise fiscal concluir pela condenação do
produto, a autoridade fiscalizadora notificará o interessado
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso.

9g - Imposta a suspensão da venda e da fabricação do
produto decorrente do resultado do laudo laboratorial, a
autoridade sanitária competente fará constar do processo o
despacho respectivo e lavrará o auto de suspensão.
Art. 100 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo
de análise fiscal, poderá requerer, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data da notificação do resultado da
análise, perícia de contraprova, apresentando a amostra em
seu poder e indicando o seu perito.

l Q - Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem
apresentação de recurso pelo infrator, o laudo da análise
fiscal será considerado definitivo.

- A penda de contraprova não será realizada no caso
de a amostra apresentar indícios de alteração ou violação,
prevalecendo, nessa hipótese, o laudo condenatório.

3g - Aplicar-se-á á perícia de contraprova o mesmo método
de análise empregado na análise fiscal condenatória, salvo
se houver concordância dos peritos quanto ao emprego ce
outro.

4Q - No caso de divergência entre os resultados da
análise fiscal condenatõria e os da penda de contraprova,
caberá recurso da parte interessada, o que acarretará a
realização de novo exame pericial da amostra em poder do
laboratório oficial.

- O recurso de que trata o artigo anterior será
interposto no prazo de 10 (cez) dias contados da data de
conclusão da penda de contraprova.



Art. 101 - Os produtos sujeitos ao controle sanitário
considerados deteriorados ou alterados por inspeção visual
serão apreendidos e inutilizados pela autoridade sanitária,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

l Q - A coleta de amostra para análise fiscal pode ser
dispensada quando for constatada, pela autoridade sanitária,
falha ou irregularidade no armazenamento, no transporte, na
venda ou na exposição de produto destinado a consumo.

2g - A autoridade sanitária lavrará os autos de infração,
de apreensão e de inutilização do produto, os quais serão
assinados pelo infrator ou por duas testemunhas e conterão
especificações quanto à natureza, à marca, ao lote, á
quantidade e à qualidade do produto, à embalagem,
equipamento ou utensílio.

3g - Caso o interessado proteste sobre a inutilização do
produto ou da embalagem, deverá fazê-lo no respectivo auto,
o que acarretará a colheita de amostra do produto para
análise fiscal, e será lançado o auto de suspensão de venda
ou fabricação do produto até a solução final da pendência.
Art. 102 - A inutilização de produto e o cancelamento do
alvará de licença de funcionamento do estabelecimento
somente ocorrerão após a publicação, na imprensa oficial ou
em jornal de grande circulação local, de decisão
irrecorrivel, ressalvada a hipótese prevista no art. 101
desta lei.
Art. 103 - No caso de condenação definitiva do produto cuja
alteração, adulteração ou falsificação não impliquem
impropriedade para o consumo ou uso, poderá a autoridade
sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua
distribuição a estabelecimentos assistenciais, de
preferência oficiais.
Art. 104 - Ultimada a instrução do processo, uma vez

esgotados os prazos para recurso sem apresentação de defesa,
ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá
a decisão final, dando o processo por concluso, após a
publicação desta última no jornal oficial do Estado ou em
jornal de grande circulação e a adoção das medidas impostas.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 105 - O infrator poderá oferecer defesa Ou impugnação
do auto de infração no prazo de 15 (quinze) dias contados da
data da notificação.

lg - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que
se refere este artigo. a autoridade julgadora ouvirá o
servidor autuante, que terá o prazo de 10 (dez) dias para
pronunciar-se a respeito.

2g - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de
infração será julgado pelo dirigente do órgão de vigilância
sanitária competente.
Art. 106 - A autoridade que receber o recurso decidirá
sobre ele no prazo de 10 (dez) dias contados da data de seu
recebimento.
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Art. 107 - Das decisões condenatórias poderá o infrator
recorrer, dentro de igual prazo fixado para a defesa, mesmo
quando se tratar de multa.

l Q - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso à
autoridade superior, no prazo de 20 (vinte) dias de sua
ciência ou publicação.
6 2Q - Não caberá recurso na hipótese de condenação
definitiva do produto em razão de laudo laboratorial
confirmado em perícia de contraprova ou nos casos de fraude,
falsificação ou adulteração.
Art. 108 - O recurso interposto contra decisão não
definitiva terá efeito suspensivo relativo ao pagamento da
pena pecuniária, não impedindo a imediata exigiDilidade do
cumprimento da obrigação subsistente.
Art. 109 - No caso de produto de interesse da saúde,

decorridos os prazos legais e considerado definitivo o laudo
de análise condenatória, será o processo encaminhado ao
órgão de vigilância sanitária federal para as medidas
cabíveis.
Art. 110 - Não caberá recurso na hipótese de condenação
definitiva do produto em razão de laudo laboratorial
confirmado em penda de contraprova ou nos casos de fraude,
falsificação ou adulteração.

Capitulo IV
Das Disposições Finais

Art. 111 - A proteção policial será solicitada pela
autoridade sanitária sempre que se fizer necessária ao
cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 112 - Os recursos provenientes de multas aplicadas em
virtude do disposto nesta lei serão alocados em fundo de
saúde e serão utilizados no financiamento dos serviços de
saúde coletiva.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo
deverão ser alocados em conta especial da Secretaria de
Estado da Saúde ou órgão equivalente, enquanto não existir o
fundo de saúde.
Art. 113 - A remoção de órgão. tecido e substância humanos
para fins de pesquisa e tratamento obedecerá ao disposto em
legislação especifica, resguardada a proibição de
comercialização.
Art. 114 - O Poder Executivo encaminhará projeto de lei
dispondo sobre a carreira de fiscal sanitário no prazo de 60
(sessenta) dias após a publicação desta lei.
Art. 115 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a pós sua publicação.
Art. 116 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 117 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei Estadual ng 4.098, de 23 de março de 1966.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
António Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI No 901/96

Comissão de Defesa Social



Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, tem como objetivo estabelecer Critérios para a
condução de animais domésticos em rodovias estaduais.
Publicado em 7/8/96, foi o projeto distribuido à Comissão
ce Constituição e Justiça, que, em 27/8/96, emitiu parecer
pela constitucionaliciacie, pela juridicidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentou.
Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art.
103. VII, "a". do Regimento Interno, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

F uncament ação
Segundo dados oficiais, são assustadores os índices de
acidentes nas rodovias que compõem a malha rodoviária
estadual. Nosso Estado tem se destacado em primeiro lugar
nessas estatisticas. As causas dos acidentes são várias:
imprudência dos motoristas; péssimas condições cie
trafegabilidade das estradas; sinalização deficiente;
elevado consumo de bebida alcóolica; colisão com animais na
pista.
A redução desses indices depende tanto de medidas
governamentais como da contribuição da sociedade civil. O
projeto em estudo tem o propósito de oferecer uma
contribuição para minimizar esse grave problema. Com  efeito,
impõe medidas enérgicas contra aqueles que, desrespeitando
regras elementares de segurança nas estradas, insistem em
colocar em risco a vida dos condutores de veiculos que nelas
trafegam.
Tais providências refletem sobretudo a preocupação de

evitar a condução de animais domésticos nas estradas sem que
se tomem alguns cuidados básicos. A medida, contudo, não
prejudica a principal vocação económica do Estado, que é a
agropecuária leiteira e de corte.
Para se ter uma idéia da gravidade do problema, somente no
período compreendido entre janeiro e maio deste ano
ocorreram 694 acidentes envolvendo animais na pista.
Entendemos que a redação dada ao projeto por via do

SuDstitutivo flQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
a mais adequada. No entanto, com o intuito de melhor
divulgar junto ao meio rural o conteúdo da lei bem como
compelir os proprietários de animais que se envolverem em
acidentes a assumirem os custos de seu transporte.
apresentamos, na conclusão de nosso parecer, as Emendas ngs
1 e 2 ao Substitutivo ng 1.

Conclusão
Por essas razões, opinamos pela aprovação, no ig turno, do
Projeto de Lei flQ 901/96 na forma do SuOstizutvo nQ 1, da
Comissão de Constituição de Justiça, com as Emendas ngs 1 e
2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier.
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"Art. .... - O Poder Executivo adotará mecanismos para Que
seja amplamente divulgado, especialmente entre os
pecuaristas, o conteúdo desta lei.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Estado poderá cobrar do proprietário os

custos decorrentes da remoção e do transporte de animais
feridos ou mortos em acidentes nas rodovias estaduais, até o
limite definido no inciso 1 do art. 2g desta lei.".
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Antônio Roberto.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 21 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Aílton Vilela

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum' - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Elmo Braz - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Jairo
Ataide - João Leite - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco
Régis - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Simão Pedro
Toledo.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - As 20h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 22. às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA 139a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
nQ 13.043; requerimento do Deputado Marcos Helênio;
deferimento: discurso do Deputado João Leite: votação do
veto ao inciso VII do art. lg, ao 2g do art. 4g e aos
lg, 2g e 3g do art. 7g; chamada para votação secreta;
manutenção do veto; votação do veto ao art. 3Q. ao "caput' e
ao lg do art. 4g, ao parágrafo único do art. 6g e ao art.
10; chamada para votação secreta; manutenção do veto:
votação do veto ao art. 8g; discursos dos Deputados Marcos
Helênio e Jorge Hannas; chamada para votação secreta;
manutenção do veto - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 13.100; discurso do Deputado
Durval Angelo; chamada para votação secreta; manutenção do
veto - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - 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 - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
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Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ivair Nogueira - Ivo
José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Keniil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz António Zanto - Marc&o Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2Q-Secretário ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos

do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2 12 Parte
da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
ã Proposição de Lei nQ 13.043, que autoriza o Poder
Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão,
os serviços públicos que menciona e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao inciso
VII do art. l Q, ao 2Q do art. 4g e aos lQ. 2Q e 3Q do
art. 7Q e pela rejeição do veto ao art. 3Q (ca put°. incisos
1 e II e parágrafo único), ao caput' e ao lQ do art. 4Q,
ao parágrafo único do art. 6g, ao art. BQ ("ca put e
parágrafo único) e ao art. 10.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Marcos Helénio,
solicitando a votação destacada do veto ao art. Bg (caput"
e parágrafo único). A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação do veto, o
Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Prezado Presidente desta Casa;
integrantes da Mesa; companheiros Deputados e Deputadas e
demais pessoas presentes, gostaria de me posicionar
favoravelmente á manutenção do veto.
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A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - António Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinno - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Durval
Angelo - Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio
- Ivo .José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Hannas - José
Henrique - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados. Solicito aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos

escrutinadores Que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 33 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados. Portanto, está mantido o veto.
Votação do veto ao art. 8g, 'caput' e parágrafo único,
destacado pelo Deputado Marcos Helênio, o qual recebeu
parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria
a votação por escrutínio secreto. Com a palavra, para
encaminhá-la, o Deputado Marcos Helénio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, demais pessoas presentes:
solicito o projeto para fazermos o encaminriamento da Emenda
no 8.
Essa emenda foi alvo de polémica nesta Casa quando da
discussão do projeto que estamos votando, que trata da
concessão de rodovias e outros tipos de prestação de
serviços, como o de gás canalizado. Tal concessão seria
feita pelo Governo a empresas da iniciativa privada. Fomos
favoráveis nas comissões; entretanto, surgiu uma emenda
propondo a continuidade do contrato do Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro. E do conhecimento de todos Que o
mencionado contrato já está vencido há bastante tempo. Não
se justificava, pois, nova prorrogação dele, por mais cinco
anos, com possibilidade ce cflegar a dez anos.
A época, foi solicitada, desta tribuna, a rejeição da
emenda. O Governador do Estado, pautando-se por princípios
éticos, vetou-a. Quando a matéria voltou a esta Casa, o veto
foi derrubado na Comissão Especial.
Fizemos novo apelo, e parece que há entendimento para se
manter o veto. O assunto é interessante e sério. Estamos
encaminhando pela manutenção do veto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Jorge Harinas.
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O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
aproveito a oportunidade para formular um requerimento ao
Sr. Presidente.
- Lê requerimento em que solicita a inserção, nos anais da

Casa, de voto de congratulações com o Hospital São Francisco
de Assis pelo seu 60g aniversário. E a seguinte a
justificação desse requerimento: "O Hospital São Francisco
de Assis ê o único hospital geral da região leste de Belo
Horizonte, que tem cerca de 300 mil habitantes. De caráter
filantrópico, é administrado pela Corporação de Médicos
Católicos, vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP
-: completa, nesta data. 60 anos de existência.
Nessas seis décadas, o referido Hospital nunca deixou de
funcionar, a despeito das dificuldades que sempre encontrou.
Foi criado para prestar atendimento a indigentes e, por
muitos anos, permaneceu com esse perfil. A partir dos anos
60, passou a atender, também, os assistidos da Previdência
Social, além de particulares e, posteriormente, usuários de
convênios e outros. oriundos da medicina supletiva, que
desfrutam de atendimento preferencial na instituição. Com a
caracteristica original, o Hospital São Francisco de Assis
permaneceu por mais de 40 anos, até hoje.
Apesar das dificuldades enfrentadas e do caráter
filantrópico do Hospital, os seus dirigentes nunca se
descuidaram do pioneirismo na agregação de conhecimento e
tecnologia, o que fez do São Francisco de Assis uma das
referências, em Minas Gerais, no tocante a assistência
médico-hospitalar. Do seu pioneirismo, queremos enfatizar
alguns aspectos imprescindíveis, quais sejam:

- E o primeiro hospital de Belo Horizonte a instalar e a
operar um acelerador linear de particulas, para tratamento
de câncer:
2 - E o primeiro hospital de Belo Horizonte a instalar e a

operar um tomógrafo axial, ainda em funcionamento, detendo
expressivos índices de diagnósticos precisos:
3 - E o primeiro hospital em Minas Gerais e um dos
primeiros no Brasil a instalar uma comissão de controle de
infecções hospitalares com bases puramente cientificas. O
trabalho desenvolvido no Hospital, nesta área, tem
reconhecimento nacional e internacional. A instituição
exporta tecnologia para diversos paises, por recomendação da
OPAS-OMS e co "Center for Diseases Control", de Atlanta, que
desenvolve trabalhos conjuntos com a equipe do São Francisco
de ASSIS:
4 - E recordista estadual em transplante de rins de

doadores mortos, realizando um notável trabalho social nesta
área:
5 - , ainda na área de nefrologia, o hospital do Estado

que possui os mais modernos equipamentos de hemodiálise, que
reduzem praticamente a zero os riscos para o paciente;
6 - E um dos poucos hospitais brasileiros que possuem a

credibilidade do Ministério da Educação para a formação de
especialistas em cirurgia cardíaca, no nível de pós-
graduação:
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7 - Único hospital do Estado que possui em seu quadro
funcional, um Engenheiro Clinico. Esse profissional é o
responsável pela agregação de tecnologia, pela adaptação da
tecnologia existente, pela capacitação do pessoal de
manutenção e pela capacitação do corpo clínico para
utilização dos equipamentos em sua plena capacidade, com
técnica e apuro, reduzindo os riscos do paciente.
Haja vista a notabilidade da instituição hospitalar
referida, apenas por esses pontos que destacamos acima,
observa-se nitidamente a medida de seus serviços prestados e
de sua potencialidade, o que justifica, sobremaneira, a
nomenagem prestada pelo 60g aniversário de sua fundação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder á chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- az a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermarlo
Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Durval
Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Rezenae - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqijinio - Jairo Ataide
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Tonimno Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Solicito aos
escrutinadores que procedam á abertura da urna para a
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam á apuração dos votos.
- Procede-se á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 37 Deputacos; votaram
'não 5 Deputados. Está mantido o veto. Está, portanto,
mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 13.043.
Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 13.100, que institui o Programa de Desligamento
Voluntário - PDV - no âmbito da administração direta do
Poder Executivo e de suas autarquias e fundações públicas. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em votação,
o veto ao art. 16. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto. Para encaminhá-la, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo, que dispõe de 2 minutos.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
farei uma intervenção rápida, no sentido de explicitar a
posição da Bancada do PT nessa questão do Programa de
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Desligamento Voluntário - PDV. Fizemos critica a esse
programa porque sentimos que era uma das estratégias
neoliberais de desmonte do Estado e, ao mesmo tempo, de usar
os servidores públicos como bode expiatório da crise e da
incompetência do Estado em gerir a situação de insolvência
em que se encontra hoje.
Ao mesmo tempo, a Bancada do PT entrou no debate do tema.
inclusive apresentando um projeto alternativo que depois foi
convertido em algumas emenoas. Entendiamos, num primeiro
momento, que setores essenciais não poderiam ser
contemplados pelo PDV sob a responsabilidade ou a
irresponsabilidade de áreas centrais de atuação do Estado
serem desprovidas ou ficarem de alguma forma em aberto.
Insistimos muito que não deveriam participar do PDV as

áreas de arrecadação, tributária, de educação e de saúde.
Infelizmente, na questão da área da saúde não fomos
contemplados pelo projeto em discussão aqui nesta Casa. Mas,
mesmo assim, num esforço de contribuir e de realmente
participar cio debate e não ter só a posição do não, a
Bancada do PT negociou com a Liderança do Governo nesta Casa
uma emenda que permitiu que suspendêssemos no dia 8 de julho
último o trabalho de obstrução que desenvolvíamos em relação
a essa matéria.
Nessa proposta de acordo estava a inclusão de cerca de 800

demitidos do Governo Azeredo no PDV, tendo claro que quase
2/3 deles já tinham ganhado ações na justiça para sua
reintegração no serviço público. Entendemos que essa seria
uma questão de justiça, porque servidores públicos - alguns
tinham, até, 25 anos de serviço - foram arbitrariamente
demitidos, sem direito a nenhuma indenização ou compensação
financeira.
A matéria acordada, conforme, até, solicitação do sindicato
da área, foi incluída no projeto. E qual não foi a nossa
surpresa quando o Governo vetou a emenda que tinha sido
acordada. Entendemos que a Liderança do Governo nesta Casa,
se não fala, deve fazê-lo pelo Governo. Entendemos que os
compromissos assumidos têm que ser mantidos, pois há o risco
de não termos confiança em outros acordos e entendimentos
que venhamos a ter. Então, a nossa posição, hoje, é votar
pela derrubada do veto, mesmo entendendo a sua
inviabilidade, pois os prazos do PDV já venceram. Entendemos
que essa posição é para resgatar o acordo e denunciar as
demissões arbitrárias. Hoje, cerca de 800 servidores estão
demitidos sem nenhum tipo de garantia. O Governo poderia
muito bem ter esperado a criação co PDV para promover tais
dernissões, porque, de certa forma, a economia que ele teve,
nesse periodo. não deve ter sido tão significativa em
relação ao prejuízo e á intranqüilidade causados a cerca de
800 famílias. O nosso voto e• " não", é Contrário e, ao mesmo
tempo, é um repúdio ao não-cumprimento de um acordo.
O Sr. Presidente - Solicito à Sra. Secretária que proceda à

chamada dos Deputados,
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)
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- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderiey Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta- Diizon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Giycon Terra Pinto - -lely Tarqüinio -
Jairo Ataide - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros
- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Martini - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Solicito aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e á
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos

escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
o Sr. Presidente - Votaram 'sim 36 Deputados: votaram
"não" 4 Deputados, e 3 Deputados estavam nas comissões. Está
mantido o veto. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 13.100. Oficie-se ao Governador do
Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os De putaaos para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. Levanta-se a reunião

ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Simão Pedro Toledo. Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Anivaldo
Coelho e Ivair Nogueira. membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente. Deputado Geraldo Santanna, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Simão Peoro Toledo. Este,
Dor haver número regimental. declara aberta a reunião,
informa q ue esta se destina à apreciação da matéria
constante na pauta e solicita ao De putaao 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, para apreciação desta Comissão, dos Projetos de
Lei ngs 969, 970. 971, 972 e 973/96 e o Projeto de Lei
Complementar ng 17/96. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
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são aprovados os pareceres, que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 412/96, este na forma do Substitutivo flQ
1 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 785/96, este com a
Emenda ng 1 e 939/96, este com as Emendas ns 1 a 3
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Quanto aos Projetos
de Lei ngs 673/96 (relator: Deputado Anivaldo Coelho), que
recebeu parecer pela inconstitucionalidade, e 934/96
(relator: Deputado Simão Pedro Toledo), cujo parecer foi
pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade na forma do Substitutivo ng 1. tiveram sua
discussão e votação adiadas em virtudede pedidos de vista
deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Discutidos e votados, são aprovados os pareceres,
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei flQS 332/95. este com a
Emenda ng 1, e 963/96. este com a Emenda ng 1 (relator:
Deputado Leonidio Bouças). 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. 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna - João Leite -

Anivaldo Coelrio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 17/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto de lei em tela, de autoria do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, tem como objetivo alterar a
composição numérica do Tribunal de Alçada de Minas Gerais.
Publicada em 10/10/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a. ao Regimento Interno.

Fundamentação
O Poder Judiciário de Minas Gerais tem se destacado no

cenário nacional por sua comprovada eficiência, mesmo diante
das suas inquestionáveis carências de recursos humanos e
materiais.
Nesse contexto, é importante trazer ã colação alguns dados
comparativos. O Tribunal de Alçada tem hoje, em seus
quadros, 47 Juizes que atendem a demanda de 16.327.360
jurisdicionados, o que dá uma média de 347.390 habitantes
por Juiz. Em São Paulo, são 206 Juizes ocupando a mesma
função, reduzindo-se tal média para 161.197.
Em que pese ser Minas o Estado com o menor número de
Juizes, relativamente aos demais entes federados, o prazo
médio de julgamento de um processo no Tribunal de Alçada é
de apenas 60 dias.
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Não há dúvida de que essa extraordinária 'performance' tem
sido conseguida às custas do trabalho exaustivo dos
magistrados que compõem essa Corte de Justiça, os quais não
poupam sacrifícios para se dedicar á prestação
jurisdicional. Aliás, é bom ressaltar cue cada Juiz decide.
em media. 25 processos semanalmente.
Entretanto, essa situação, que transformou o Tribunal de
Alçada em orgulho para o Estado de Minas Gerais, tende a
piorar em conseqúência do aumento vertiginoso do número de
processos que lá chegam para julgamento. AS providências
consubstanciadas no projeto em estudo oferecem uma
alternativa de solução para o problema.
O aumento do número de Juizes do Tribunal de Alçada, que
passará de 47 para 50, visa não só a melhorar o nível de
atendimento da instituição, conforme apontado anteriormente,
mas também a solucionar a questão do chamado quinto
constitucional, de acordo com decisão recente do Supremo
Tribunal Federal.
Por último, quanto aos aspectos da iniciativa para
deflagrar o processo legislativo neste caso, vislumbra-se
que a proposição está consoante ao que dispõem o art. 66.
IV. "a" e "b", e o art. 98, ambos da Constituição mineira.
Assim sendo, não há qualquer óbice que possa prejudicar a
tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 17/96.
Sala das Comissões. 22 de Outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Anivaldo Coelho Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 673/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatóro
De autoria do Deputado Bonifácio Mouão. o Projeto ce Lei
nQ 673/96 objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
á Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita.
Publicado no Diário do Legislativo', em 7/3/96. veio o
projeto a esta Comissão para exame preliminar, em
atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento visa a autorizar o Poder
Executivo a doar á referida Associação imóvel constituído
por terreno de 6.000m2, havido pelo Estado por doação de
particulares gravada com encargo.
A legislação aplicável à matéria em exame consta no art. 18
da Constituição co Estado, rio art. 17 da Lei ng 8.666
(federal), de 21/6/93, e nos arts. 16 e 17 da Lei nQ 9.444,
de 25/11/87. Tais dispositivos exigem para a alienação aos
imóveis que integram os bens da administração pública o
estrito atendimento do binômio autorização legislativa -
interesse publico. Assim, a expedição de norma autorizadora
é 'conditio sine q ua non" para validar os atos de
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transferência de domínio de bens imóveis públicos e só pode
ocorrer se a transação atender ao interesse público.
Entretanto, segundo a melhor doutrina, os bens públicos só
podem ser alienados se não têm destinação pública
especifica. Estando o imóvel afetado, produz-se a
conseqüência jurídica de se incorporar a coisa no dominio
público, submetendo-se ao principio fundamental que rege
este instituto, ou seja, a inalienabilidade.
Instruido o processo com o Oficio OF/GAB/SEC ADJ/129/96 -

REF/PROC/200-3, do Secretário Adjunto de Recursos Humanos e
Administração, verifica-se que a medida contida na
proposição sob comento não encontra respaldo no Executivo
Estadual, uma vez q ue a doação pretendida não se coaduna com
os interesses de órgão a ele vinculado, a PMMG, que
construirá no mencionado imóvel a sede de seu destacamento
local.

A existência de manifestação clara quanto á inoportunidade
da matéria e à necessidade da preservação do bem no
patrimônio público, para abrigar serviço público essencial,
conforme consta na documentação encaminhada pelo Governo,
indica a impossibilidade de sua concordância e da
conseqüente sanção à eventual proposição de lei.
Dadas as condições acima mencionadas e o principio
Consagrado no art. 13 da Carta mineira, que exige a
razoabilidade nos atos do poder público, não se nos afigura
correto o prosseguimento da tramitação da matéria, que, ao
que tudo indica, não será, caso aprovada, sancionada pelo
Governador do Estado.

Em face da impossibilidade já manifesta de que seja
sancionada a proposição de lei resultante da aprovação do
projeto sob comento, dada a inequívoca manifestação do Poder
Executivo, somos forçados a concluir pela
inconstitucionalidade da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 673/96.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 928/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mensageiros da Liberdade ng 2674, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Publicado em 24/8/96, 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 em exame tem como suporte a Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
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Conci usão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela

Constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
928/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI No 934/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Miguel
Martini, pretende estabelecer condições para q ue associações
ou fundações sejam declaradas de utilidade pública estadual.
Publicada em 4/9/96, foi a matéria distribuída a esta

Comissão, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a', do
Regimento Interno, para receber parecer Quanto aos aspectos
ca juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade.

Fundamentação
O projeto em epigrafe dispõe sobre os critérios para a
declaração de utilidade pública estadual das entidades que
atuam no Estado com a finalidade exclusiva de servir ã
comunidade.
Ao mesmo tempo em que disciplina a matéria com grande rigor
técnico, proporcionando condições para que o ato
declaratório da utilidade pública se embase numa realidade
fática, pretende o parlamentar a transferência ao Poder
Executivo da competência para expedição do titulo, mediante
decreto, conforme preconiza o art. 5Q da proposição em
análise.
Em que pese aos argumentos expendidos pelo autor do
projeto, notadamente acerca da valorização do Poder
Legislativo, a quem seriam reservadas melhores condições
para o desempenho das atividades ligadas à fiscalização e á
produção legislativa, entendemos que a proposta, em sua
forma original, depara com óbices de natureza
Constitucional, que, entretanto, podem ser sanados mediante
a apresentação ce Substitutivo.
Com efeito, de acordo com o caput" do art. 61 da
Constituição mineira, cabe á Assembléia Legislativa dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado.
Deve, portanto, a concessão do titulo de utilidade pública
ser oriunda de lei, em sentido formal, como ocorre
atualmente, pois, do contrário, estar-se-ia delegando ao
Poder Executivo uma função própria desta Casa Legislativa.
Na lição do constitucionalista José Afonso da Silva, 'a
divisão de poderes fundamenta-se em dois elementos: a)
especialização funcional, significando que cada órgão é
especializado no exercicio de uma função; assim, ás
assembléias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribuiu a
função legislativa; ao Executivo, a função executiva; ao
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Judiciário, a função jurisdicional ; b) independência
orgânica: além da especialização funcional, é necessário que
cada órgão seja efetivamente independente dos Outros. O que
postula ausência de meios de subordinação' ('Curso de
Direito Constitucional Positivo". 6 ed, Revista dos
Tribunais, p. 96).
O que se observa, no entanto, contrariamente á lição do
renomado mestre, é que a proposta cria uma relação de
interdependência entre os Poderes Legislativo e Executivo,
uma vez que ao primeiro seria atribuída competência para
instruir e avaliar todo o processo, restando ao segundo
apenas a edição do ato administrativo declaratório da
utilidade pública.
Por outro lado, a eficácia do ato administrativo, segundo
Hely Lopes Meirelles. "pressupõe a realização de todas as
fases e operações necessárias à formação do ato final,
segundo o direito positivo vigente". Sob esse aspecto.
estar-se-ia criando uma situação em que o Poder Legislativo
avaliaria todas as condições necessárias para a declaração
da utilidade pública e. 'a posteriori", ao Chefe do Poder
Executivo, limitado em seu poder discricionário, caberia
apenas a edição do decreto, uma vez que não analisara
aspectos relativos a sua conveniência e oportunidade.
Saliente-se, por último, não existirem razões, nem mesmo de
natureza histórica, para que esta Casa venha a renunciar aos
poderes duramente conquistados nos embates políticos, na
seara da democracia.
Com o objetivo de corrigir essas distorções, sem abrir mão,
contudo, do rigor e da técnica da proposta originária,
apresentamos o Substitutivo nQ 1, que passa a fazer parte
deste parecer.

Conclusão
Em face oo exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucional idade e pela legalidade ao Projeto de Lei ng
934/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1

Estabelece condições para que as entidades sejam declaradas
de utilidade pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As entidades que atuam no Estado com a finalidade
exclusiva de servir à comunidade podem ser declaradas de
utilidade públ ica estadual, nos termos e nas condições
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - Excluem-se da possibilidade prevista no
"ca put" deste artigo os sindicatos e as associações e clubes
de trabalhadores, servidores públicos ou empresários.
Art. 2g - Para pretender a obtenção do titulo declaratôrio
de utilidade pública, deve a entidade satisfazer os
seguintes requisitos:

- não possuir objetivo lucrativo como atividade-fim;
II - estar em funcionamento regular e ininterrupto há mais

de 2 (dois) anos;
III - ter adquirido personalidade jurídica:
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IV - não possuir membro de diretoria, ou de qualquer tipc

de conselho, que receba remuneração pelo seu trabalho;
V - não distribuir bonificação ou vantagem a dirigente,
associado, conselheiro ou mantenedor, sob qualquer forma ou
pretexto.
Art. 3g - A comprovação do Cumprimento cas exigências de
que trata o artigo anterior será feita por meio dos
seguintes documentos:
1 - estatuto social registrado no cartório competente com

suas alterações posteriores;
II - balanço demonstrativo com a comprovação da aplicação

de recursos nos últimos 2 (dois) anos ae atividade;
III - atestado emitido por Juiz de Direito, Promotor
Público ou Delegado de Policia da comarca em que for
sediada, declarando que a entidade desenvolveu, nos últimos
2 (dois) anos de funcionamento, atividades em conformidade
com o previsto no seu estatuto.
f lQ - O estatuto social da ent i dade deve conter
disposições especificas que expressem o cumprimento dos
requisitos previstos nos incisos 1, IV e V do art. 2Q desta
lei.
§ 2g - O balanço de que trata o inciso II deste artigo

ceverá ser assinado por profissional técnico habilitado.
Art. 4g - A entidade declarada de utilidade pública fica
obrigada a encaminhar ao Poder Executivo, anualmente,
atualização do atestado de que trata o inciso III do art. 13Q
desta lei.
Art. 5g - Qualquer cidadão poderá requerer ao Poder
Executivo, mediante representação fundamentada, pedido de
revogação de ato declaratório de utilidade pública.
Parágrafo único - A entidade cujo ato tiver sido revogado
não poderá obter novo titulo no perioco de 2 (dois) anos
contaaos da data da revogação.
Art. 6g - A entidade declarada de utiiiaCe pública terá
seu nome inscrito em livro próprio ao órgão definido pelo
Poder Executivo.
Parágrafo único - O Poder Executivo conferirá diploma á
entidade declarada de utilidade pública, no prazo de 90
(noventa) dias contados do ato q ue conceder o titulo.
Art. 7g - AS entidades já declaradas de utilidade pública
na data da publicação desta lei ficam obrigadas ao
cumprimento do disposto no art. 4g desta lei.
Art. 8g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as Leis ngs 3.373. de 12 de maio de 1965. e
5.830. de 6 de dezembro de 1971.
Sala das Comissões, 22 de Outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
João Leite - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI No 936/96
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Portuguesa de Beneficência lg de Dezembro, com sede no
Município de Uberaba.
Publicado no Diário do Legislativo do dia 5/9/96, vem o
projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente.
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 à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei ng 12.240, de 5/7/96, que regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
936/96 na forma original.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Ánivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 938/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Taxistas de Viçosa, com sede no Município de
Viçosa.
Nos termos do art. 195. c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno, depois ce publicada, veio a matéria a
esta Comissão a fim de ser examinada quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
As normas pelas quais as sociedades podem ser declaradas de
utilidade pública estão consubstanciadas na Lei nQ 3.373. de
13/5/65, alterada pela Lei nQ 12.240. de 5/7/96. De acordo
com o art. lQ dessa lei, as sociedades civis, associações e
fundações constituídas ou em funcionamento no Estado com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade
podem ser declaradas de utilidade pública, desde que possuam
Dersonai idade juridica, estejam em funcionamento há mais de
dois anos, não remunerem os cargos ce direção e tenham como
di r etores pessoas idôneas.
Examinada a documentação juntada ao processo, constatamos o
inteiro atendimento ás citadas prescrições por parte da
entidade de que trata a proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
938/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo 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
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Instituto Aletbeia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente.
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicídade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria no ig turno.
Fundamentação

O referido Instituto é sociedade civil com personalidade
ju r idica própria e número ilimitado de sócios beneméritos e
contribuintes. Suas ativdaoes, sem fins lucrativos, são
direcionadas á pesquisa cientifica, educacional e cultural,
em consonância com a visão holistica.
Dada a natureza dos objetivos estatutários da instituição,
consideramos oportuno que seja contemplada com o titulo
declaratório de utilidade pública.

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

flQ 960/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 22 3e outubro de 1996.
Anderson Aaauto. relatcr.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 964/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores do Bairro Anastácio Roque, com sede
no Município de Novo Cruzeiro.
Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V.
'a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida tem personalidade juridica, está em
regular funcionamento há mais de dois anos, não possui fins
lucrativos, e sua diretoria é composta de pessoas idóneas,
que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício
dos cargos que ocupam. Isso é o que atestam os documentos
anexados ao processo por exigência da Lei flQ 12.240, de
5/7/96. que prevê os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Diante co aludido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
964/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 966/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 966/96 visa declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores Pró-Melhoramentos do Bairro
Renascença, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicado em 27/9/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar Quanto a sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c O art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública. A referida Associação atende ás condições
estabelecidas nessa lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto. concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
966/96 na forma original.
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI No 967/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
entidade Ame Menor, com sede no Municipio de Contagem.
Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103. V, "a, do Regimento Interno.

Funoament ação
Conforme a documentação anexada ao projeto, a entidade Ame
Menor é pessoa juridica sem fins lucrativos, funciona h
mais de dois anos, e os membros de sua diretoria não são
remunerados. Assim, a instituição atende às exigências
contidas na Lei nQ 12.240, de 5/7/96, que disciplina a
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto. concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
967/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaido Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
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ATA DA 1196a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderiey Av4a

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição nQS 26 e 27/96, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira e Outros - Projetos de Lei ngs 993 a 995,96 -
Requerimentos flQS 1.699 a 1.725/96 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria
Olivia e das Comissões de Saúde e Ação Social, de Defesa
Social, de Politica Energética, de Assuntos Municipais e de
Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira. Ibrahim Jacob, Paulo Schettino.
Durval Angelo, Geraldo Rezerde e Raul Lima Neto - 2 PARTE
(ORDEM DO DIA): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Requer'rnento ca
Deputada Elbe Brandão; aprovação - Requerimento da Deputada
Elbe Brandão; aprovação; verificação de votação;
inexistência de"quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência
de quorum para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderey Ávila - SeDastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rérnolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Dalma Diniz - Durval
Angelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - trani
Baroosa - 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 - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Ás 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretâria. procede à
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
1Q-SecretãriO, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Marco Peixoto. Presidente ca Assembléia Legislativa

do Estado do Rio Grande do Sul, propondo a esta Assembléia a
criação de uma Comissão Especial ou Permanente do MERCOSUL.
Das Sras. Regina Assumpção. Senadora, e Sandra Starling,

Deputada Federal, informando que estarão atentas a todos os
projetos que tenham como objetivo a extinção da Policia
Rodoviária Federal.
Do Sr. Sebastião Teixeira Gomes, Reitor da Universidade
Federal de Viçosa, informando que não poderá comparecer à
reunião da Comissão de Agropecuária no dia 24/10/96. (- A
Comissão de Agropecuária.
Do Sr. Oraci Ferraz Diniz. Presidente da Câmara Municipal

de Caputira, solicitando que esta Casa se manifeste sobre a
possibilidade de transferência das localidades de Boa Vista
e Bonfim do Município de Abre-Campo para o Município de
Caput ira.
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
informando que os títulos definitivos de terras devolutas
aprovados por esta Assembléia estão sendo encaminhados aos
escritórios regionais da RURALMINAS para serem entregues aos
requerentes. (- Anexe-se ao Requerimento nQ 1.585/96.)
Do Sr. Abdon Braga, Vereador à Câmara Municipal de
Papagaio, encaminhando exemplar de livro de sua autoria que
trata das ações do edil na Câmara e junto á população.
Do Sr. Divino Caixeta, Crefe de Gabinete ao Diretor-Geral
do DER-MG, informando que a rodovia de ligação entre os
Municí

p
ios de Passos e , Fortaleza de Minas não possui

denominação oficial. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 957/96.)
Dos Diretores das escolas estaduais do Município de
Riachinho, solicitando a aprovação do Projeto de Lei np
919/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei np 919/96.)
De integrantes da secretaria da Escola Estadual Governador

Milton Campos, expondo sua situação funcional e encaminhando
reivindicações. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Delegado Regional do
Banco Central em exercido, encaminhando exemplar da
publicação 0 Banco Central e as Novas Técnicas de
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Saneamento do Sistema Financeiro Nacional após a
Estabilização Monetária.
Do Sr. José Eduardo de Podestá Botelho, do Municipio de
Muzambinho, agradecendo a manifestação da Casa quando do
falecimento de sua esposa.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Ademir Lucas e Antônio Aureliano, Deputados
Federais; Epaminondas Fulgêncio Neto. Procurador-Geral de
Justiça cio Estado; Márcio Aristeu Monteiro cie Barros,
Presidente do Tribunal de Justiça; José Maria Caldeira,
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região;
José Ferraz, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado;
Fernando Viana Cabral, Secretário Municipal de
Administração; e da UNIMED de Patos de Minas, agradecendo
convite para a reunião comemorativa dos 50 anos de fundação
da Associação Médica de Minas Gerais.

CARTÕES
Dos Srs. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, Jaime Martins. Deputado Federal.
Tomaz Aroldo da Mota Santos. Reitor cia UFMG. Flávio Régis
Xavier de Moura e Castro, Presidente cio Tri punal de Contas
do Estado, Sebastião Antônio dos Reis e Silva. Diretor
Regional do SENAC. e José Henrique Santos Portugal,
Secretário-Geral do Governador do Estado, agradecendo
convite para a reunião comemorativa dos 50 anos da
Associação Médica de Minas Gerais.
Dos Srs. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, e Fábio Eugénio Ferreira Lima.
Secretário-Adjunto da Habitação, agradecendo convite para o
Ciclo de Debates Minas das Aguas.
Do Sr. Jálron Oliveira Bragança, Presidente em exercicio do
CREA-MG, e da Sra. Judite Franklin Vidal, Delegacia do
Ministério da Fazenda em Minas Gerais, agradecendo convite
para a reunião comemorativa dos 75 anos da Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira.
Da Sra. Judite Franklin Vidal, agradecendo convite para a
reunião comemorativa dos 20 anos da Fundação Dom Cabral.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos oara o Penueno Exoediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições: . -
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO P4Q 26/96

Suorime do art. 53 da Constituição cio Estaco o 7g e seus
incisos.
A Assembléia Legislativa do Estado.de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam suprimidos do art. 53 da Constituição do
Estado o 7Q e seus incisos.
Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira - Leonidio Bouças - Carlos Murta -
Ajalmar Silva - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Bonifácio

AffinhL

Li
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Mourão - Toninho Zeitune - Miguel Martini - Ronaldo
Vasconcei los - Paulo Piau - Paulo Pettersen - Dinis Pinheiro
- José Maria Barros - Bllac Pinto - Simão Pedro Toledo -
Sebastião Costa - Luiz Antônio Zanto - Marcos Helênio- José
Braga - Jorge Har'nas - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -
José Henrique - Dilzon Meio - Ibrabim Jacob.
Justificação: Seguindo o parâmetro da Constituição da
República, que prevê a existência de comissão representativa
para funcionar durante o recesso, o constituinte estadual
inseriu na sistemática de organização do Legislativo do
Estado a figura da Comissão Representativa da Assembléia,
cujas atribuições são definidas no Regimento Interno.
A experiência tem demonstrado, todavia, quão reduzidos são

os efeitos práticos decorrentes da existência ao Colegiado,
seja porque não existe impedimento á continuidade de
funcionamento aa Mesa durante o recesso, seja porque
permanece sempre possivel, nas hipóteses constitucionais, a
convocação extraordinária da Assembléia.
Acresce a isso recente interpretação do Supremo Tribunal
Federal, que, ao que tudo indica, considerou nula a decisão
da Comissão Representativa em procedimento de concessão de
licença para instauração de processo criminal contra
Deputado, a despeito do comando do parágrafo único do art.
57 do Regimento Interno, que delega á mencionada Comissão as
atribuições da Comissão de Constituição e Justiça e do
Plenário, naquele tipo de procedimento.
Ora, sendo inconstitucional a referida delegação, força é
concluir que assim também serão consideradas as demais
atribuições regimentais da Comissão Representativa que
envolvem atribuições originalmente reservadas ao Plenário.
Dessa forma, com seu papel absolutamente esvaziado, não há
razão a determinar a existência da Comissão Representativa,
motivo por que se propõe esta medida, confiando em Sua
aprovação.
- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nog 27/96
Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - O art. 256 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 256 - E considerada data cívica o Dia do Estado de

Minas Gerais, celebrada coincidentemente em 21 de abril, Dia
de Tiraclentes.

1 Q - A semana em que recair o Dia 21 de abril constitui
período de celebrações cívicas em todo o território mineiro,
sob a denominação ae Semana de Minas Gerais e da
Inconfidência.

2g - A Capital do Estado será transferida simbolicamente
para a cidade de Ouro Preto no Dia do Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Q - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
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Sala das Reuniões, de 1996.
Sebastião Navarro Vieira - Jorge Hannas - Antônio Júlio -
Sebastião Costa - Anderson Adauto - Ibrariim Jacob - Dilzon
Meio - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende - Olinto
Godinho - Bonifácio Mourão - Dm15 Pinhei ro - José Maria
Barros - Simão Pedro Toledo - Elbe Brandão - Carlos Murta -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Paulo Pettersen -
Miguel Martini - José Braga - Djalma Diniz - Bilac Pinto -
José Henrique - Arnaldo Penna - Marcelo Gonçalves.
Justificação: Este ano, devido à vigência da Lei Federal ng

9.093, de 12/9/95. o Dia de Minas Gerais foi oficialmente
declarado feriado civil e, conseqüentemente, no dia 16/7,
uma terça-feira, todas as atividaces no Estado foram
suspensas.
Protestos de todos os matizes foram apresentados,
notadamente porque poucos sabiam explicar o motivo pelo qual
um feriado era incorporado ao calendário sem que houvesse
uma plausível justificativa.
Explicamos: o constituinte estadual, quando da elaboração
da Constituição de 1989, optou por incluir no texto
constitucional mineiro o aue já fora dis posto pela Lei ng
7.561, de 19/10/79, que instituía o Dia do Estado de Minas
Gerais, a ser comemorado no dia 16 de julho. Entendeu o
constituinte mineiro que a data escolhida, dia da fundação
da primeira vila, primeira cidade e primeira Capital de
Minas, hoje nossa querida cidade de Mariana, representava
muito bem o objetivo de comemoração do Dia de Minas Gerais.
Acontece, porém, que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
sancionou a Lei nQ 9.093. de 12/9/95, que estabelece ser
feriado Civil a data magna do Estado fixaca em lei estadual.
Ora, o espirito do constituinte foi o ce se fazer, por meio
de sessões cívicas, a semana de Minas Gerais, e não,
conforme hoje ocorre, instituir mais um feriado.
A situação por que passa o Pais não nos permite o luxo de
manter mais um feriado. Por outro lado, apesar do que dispõe
o texto constitucional, não se tem noticias de "comemorações
civicas" durante a semana em que ocorre o dia 16 de julho.
Em que pese à boa intenção de se homenagear a cidade de
Mariana, nosso Estado e todo o Brasil reconhecem, na
prática, ser o Dia de Tiraentes. 21 de abril, feriado
nacional, como o dia consagrado a Minas Gerais.
E impossível para qualquer mineiro não associar sua terra à
memória de Tiradentes e, conseqüentemente, ao sentimento de
liberdade tão caro a todos nós.
Entendo que a norma jurídica deve, a rigor, formalizar
aquilo que já é domínio popular: Tiradentes representa
Minas, Tiradentes é Minas, Minas é Tiradentes, o Dia de
Tiradentes é o Dia de Minas.
Dessa maneira, acredito merecer o aoco d€ meus pares para

que comemoremos ee direito aquilo que ae fato já
comemoramos: o 21 de abril como o Dia oo Estado de Minas
Gerais.
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- 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 993/96
Declara de utilidade pública a Sociedade Cultural Padre
Nereu de Castro Teixeira, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Cultural Padre Nereu de Castro Teixeira, 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.
Miguel Martini
.Justificação: Na era da informática, boa parte da sociedade
contemporânea procura maior espiritualidade. A valorização
do canto gregoriano é mais um elemento dessa procura pelos
aspectos transcendentais da vida. O homem deste final de
milênio, afeito à dinâmica das cidades e da comunicação,
almeja também maior serenidade, naturalidade e amor.
Dentro desse espirito, foi fundada em setembro de 1992 a

Sociedade Cultural Padre Nereu de Castro Teixeira pelos
integrantes do antigo Coral da PUC-MG e pelos membros do
Coral Gregoriano, ambos regidos pelo Pe. Nereu de Castro
Teixeira.
Atualmente, fazem parte da referida Sociedade o Coral
Polifônico Canto Gerais e o Coral Gregoriano, que visam a
revitalizar esse tipo de canto, por meio das partituras
coletadas, estudadas e hierarquizadas pelos monges
beneditinos do Mosteiro de Solesmes, na França.
A entidade visa, sobretudo, à divulgação da arte por meio
do canto coral, para cultura e educação do povo. Promove
vários cursos, entre os quais destacamos: o Curso Básico
Gregoriano, ministrado pelo Pe. Nereu de Castro Teixeira; o
Curso de Aprimoramento Vocal; o Curso de Leitura de
Partitura 1 e II. visando oferecer aos cantores de corais
conhecimentos sobre a linguagem especifica da música; o
Curso de Canto Coral, do gregoriano ao moderno, que é uma
viagem pela história do canto coral; e, finalmente, o Curso
Modalidade Gregoriana e Tons Salmôdicos, ministrado pelo Pe.
Nereu.
Por ser uma entidade de cunho artstico-religioso.
identificada com os elevados conceitos desenvolvidos pelas
humanidades, que vem cumprindo fielmente os objetivos
propostos no seu estatuto, merece ser declarada de utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 994/96
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Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com o

Consorcio Administrativo Municipal de Desenvolvimento Sócio-
Econômico dos Municípios que integram a bacia do baixo Verde
Grande.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Integram a bacia do baixo Verde Grande os
seguintes municípios: Janaúba, Jaiba. Matias Cardoso,
Varzelándia, Espinosa, Mamonas, Verdelándia, Monte Azul,
Porteininha, Garneleira, Pai Pedro, Serranõpolis, Nova
Porteirinha. Catuti e Mato Verde.
Art. 2Q - O Estado prestará cooperação para orientar a
constituição e a manutenção de consórcio administrativo
entre os municípios especificados no caput do art. lQ
desta lei.
Parágrafo único - A cooperação mencionada no ca put deste
artigo compreende a prestação de serviço técnico-
profissional relativo à organização do consórcio entre os
municípios e à avaliação de investimentos que excedam as
capacidades de mobilização de recursos dos municípios
Consorciados.
Art. 3Q - Para os efeitos desta lei. considera-se Consórcio
Administrativo Municipal de Desenvolvimento Sócio-Econômico
a associação dos municípios citados no caput' do art. lQ,
com a finalidade de prestação comum das ações e dos serviços
especificados nesta lei, mediante termo de acordo ou de
ajuste.
Parágrafo único - O consórcio referido nesta lei terá

direção única, prevista em seus atos constitutivos.
Art. 4g - A direção do Consórcio Administrativo de
Desenvolvimento Sócio-Econômico será exercida por um
Conselno Diretor, composto pelo Prefeito do município
consorciado ou por pessoa por ele designada.

- Os membros co Conselho Diretor terão mandato de 4
(Quatro) anos, vedada a reeleição.

- Cabe ao Conselho Diretor elaborar um plano conjunto
de ações integradas.
Art. 5g - O Consórcio Administrativo Municipal de
Desenvolvimento Sócio-Econômico dos Municípios que integram
a bacia do baixo Verde Grande poderá propor o remanejamento
de parcelas de recursos destinados aos investimentos na
recuperação das margens degradadas dos mananciais.
Art. 6 - Cabe ao Poder Executivo estatal, por meio da
SIJDENOR, cooperar com os municípios na elaboração do plano
ce investimentos nas ações de desenvolvimento sócio-
económico, fornecendo-lhes a orientação técnica e a
supervisão necessária a sua formação, sem exigência de
contrapartida, respeitados os princípios da autonomia
municipal
Art. 7p - O plano de investimentos nas ações de

desenvolvimento sócio-econômico dos municípios que integram
a bacia do baixo Verde Grande compreende:

- ações junto ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -
com vistas á formação das matas-galerias e ciliares;
11 - acompanhamento técnico:
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III - levantamento detalhado dos recursos humanos.
materiais e financeiros empregados nas ações de
desenvolvimento sócio-econômico de cada município que
integra a bacia do baixo Verde Grande;
IV - levantamento detalhado das principais áreas a serem

priorizadas, com vistas ao controle ambiental
V - levantamento detalhado das potencialidades dos cursos
dos mananciais e das possibilidades de acumulação de águas
mediante a construção de pequenos barramentos;
VI - estudos das possibilidades de controle da febre

aftosa;
VII - levantamento das capacidades de cada município com
vistas à implantação de agroindúst rias;
VIII - levantamento detalhado das possibilidades de
ampliação de telefonia rural;
IX - ações de incentivo aos pequenos produtores;
X - apoio logístico dos municípios:
XI - implantação de banco de dados. com todo o histórico
das potencialidades dos municípios abrangidos por esta lei;
XII - gestões com vistas á captação de recursos nacional e
internacional para subsidiar as ações de preservação do meio
ambiente;
XIII - ações com vistas á integração do comércio, em nível

nacional e internacional;
XIV - inclusão das ações previstas pelos planos plurianuais
dos municípios, no que concerne aos objetivos e ás metas
para as despesas de capital e para as despesas relativas aos
programas de duração continuada.
Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução do
plano de investimentos nas ações de desenvolvimento sócio-
econômico dos municípios serão previstos em dotações
especificas do orçamento dos municipios consorciados e do
orçamento do Estado.
Art. BQ - O Consórcio Administrativo Municipal de
Desenvolvimento Sócio-Econômico prestará, semestralmente,
contas da aplicação dos recursos a ele repassados pelos
municípios consorciados, atendendo aos princípios
constitucionais e legais de fiscalização e controle.
Art. 10 - O Poder Executivo, no prazo ce 120 dias.
publicará minuta de ajuste com vistas a possibilitar aos
municípios constituírem o Consórcio Administrativo de
Desenvolvimento Sócio-Econômico.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1996.
Dimas Rodrigues
Justificação: Um dos maiores fatores que inibem o progresso
da região norte de Minas é a falta de infra-estrutura da
maioria dos seus municipios, sobretudo no que diz respeito a
energia rural, telefonia, barragens, estradas vicinais,
entre outras necessidades.
Os municípios que integram a bacia do baixo Verde Grande.
especificamente Janaúba. Jaiba, Matias Cardoso, Varzelândia.
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Espinosa, Mamonas, Verdelândia, Monte Azul, Gameleira, Pai
Pedro, Serranópolis, Nova Porteirinha, Catuti e Mato Verde,
carecem de investimentos no setor produtivo, e isso faz
proliferar a miséria de forma assustadora e incentiva a
ocorrência acentuada do êxodo rural. Ressalte-se que a
região carece de abastecimento de água suficiente para a
agricultura irrigada, aliás uma das poucas alternativas
existentes.
Faz-se mister que sejam tomadas providências com vistas a
uma ação conjunta, de forma integrada entre os municipios,
capaz de atrair investimentos e corrigir os problemas
regionais mais localizados, aproveitando as potencialidades
dessa região, que são o solo fértil e a radiação solar,
benéficos à fruticultura e á pecuária.
A possibilidade de associarem-se os municípios, na
modalidade de um consórcio administrativo municipal, poderá
trazer grande beneficio, visto que resultará na
possibilidade concreta de investimentos. Pretende-se com o
Consórcio Administrativo de Desenvolvimento Sócio-Econômico
a dinamização das ações, primando pelo cooperativismo,
sobretudo, com o intuito de buscar soluções alternativas,
através do aproveitamento aos recursos naturais existentes.
O grande número de cursos d'água existentes, mas com pouca
disponibilidade hidrica, demonstra claramente a necessidade
de uma ação conjunta entre o Governo Estadual e os
municípios. Esta união será decisiva no combate às
desigualdades, e promoverá o progresso de forma global.
Não há dúvidas de que o nosso agricultor, pecuarista e
fruticultor da região Norte de Minas carece de maior apoio,
através dos programas de investimento na agricultura
irrigada. Entretanto, o desenvolvimento deve ser promovido
de forma equilibrada, com a participação da sociedade
organ zaca.
Diante co exposto, conto com o parecer favorável dos nobres

pares a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P4p 995/96

Declara de utilidade pública o Centro Social Achilles Diniz
Couto, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Social Acnilles Diniz Couto, com sede no Município de
Curve lo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o
Centro Social Achilies Diniz Couto é uma entidade cuja
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
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remuneração pelo exercício de seus cargos. Essa entidade vem
prestando relevantes serviços à comunidade, motivo por que
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.699/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja garantida a conclusão da
pavimentação da estrada que liga o Município de São João da
Ponte à BR-135.
Ng 1.700/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que sejam executados os serviços de
encabeçamento da ponte sobre o rio Mandassaia, no Município
de Rio Pardo de Minas.
NQ 1.701/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que sejam executados os serviços de
encabeçamento da ponte sobre o rio Viamão, no Município de
Mato Verde. (- Distribuídos ã Comissão de Administração
Pública.
NQ 1.702/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Engenheiro Navarro.
NQ 1.703/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
cio Programa Luz de Minas no Município de Glaucilándia.
NQ 1.704/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Juramento.
Ng 1.705/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Claro dos Poções.
Ng 1.706/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Ibiracatu.
NQ 1.707/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Itacambira.
Ng 1.708/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente ca CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Guaraciama.
Ng 1.709/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas á execução
do Programa Luz de Minas no Município de Mato Verde.
Ng 1.710/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Santo Antônio do
Retiro.
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NQ 1.711/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente cia CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Luislâridia.
Ng 1.712/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Riacho dos
Machados.
Ng 1.713/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ã execução
do Programa Luz de Minas no Municipio de Patis.
NQ 1.714/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de São Romão.
NQ 1.715/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à execução
do Programa Luz de Minas no Município de Santo Hipólito. (-
Distribuídos â Comissão de Política Energética.)
NQ 1.716/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela da Mantiqueira, localizaca no Mun i cípio de
Passa-Quatro, por seus 42 anos de existência.
NQ 1.717/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Sabedoria. Estabilidade e Poder, localizada nesta
Capital, por seus nove anos de existência.
Ng 1.718/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mestres do Divino, localizada no Município de
Divino, por seus 15 anos de existência:
Ng 1,719/96. do Deputado Wariderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trabalho. Fraternidade e Justiça II, localizada no
Municipio de Betim, por seus nove anos de existência.
NQ 1.720/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Confraternização de Itanhomi, localizada no
Município de Itanhomi, por seus 40 anos de existência. (-
Distribuidos ã Comissão de Educação.)
Ng 1.721/96, da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, em que pede sejam solicitadas ao Comando-Geral
da PMMG informações referentes á denúncia de crimes de
assédio sexual e abuso de autoridade por parte de policiais
do 14 Batalhão de Ipatinga. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 1.722/96. do Deputado Marco Régis, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor-Gera do DER-MG com vistas à
extensão do atendimento da linha de ônibus 1177 ao Vale Bom
Jesus, no Município de Esmeraldas.
Ng 1.723/96. do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se

consigne nos anais da Casa manifestação de pesar pelo
falecimento do Sr. Geraldo Ferreira Cortes, do Município de
Serra do Salitre. (- Distribuídos á Comissão de
Administração Pública.)
Ng 1.724/96, do Deputado Jorge Hannas, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
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Hospital São Francisco, localizado nesta Capital, pelos 60
anos de existência. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 1.725/96, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
atenda às reivindicações dos integrantes do Quadro
Permanente da Secretaria da Educação, no que diz respeito a
plano de carreira, jornada de trabalho e remuneração. (- A
Comissão de Educação.

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Navarro Vieira e Maria Olivia e das Comissões de
Saúde e Ação Social, de Defesa Social, de Política
Energética, de Assuntos Municipais e de Agropecuária.

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

Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em um regime autoritário,
quando as normas de convivência social são impostas pelos
governantes e obrigadas a ser cumpridas pela população
através de instituições espúrias. é direito da população, é
direito do cidadão rebelar-se. Numa democracia, quando as
normas de convivência social são feitas pelo consenso da
nação, pelo consenso do povo, diretamente ou por meio de
seus representantes, e aplicadas por instituições sérias, na
vivência do regime democrático, cabe àqueles que vivem
democraticamente e cultivam a democracia acatar essas normas
e respeitar as instituições.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, acabamos de viver o

processo de eleições municipais. Na minha cidade, a luta foi
acirrada, e o resultado apertado.
Duas coligações se defrontaram: Unidos por Poços de

Caldas. integrada pelo PSDB. pelo PFL. pelo PTS e por mais
cinco pequenos partidos, e a Coligação Frente Popular,
integrada pelo PT e pelo PMDB. A diferença final foi tão-
somente de 43 votos. No entanto, em virtude dessa pequena
diferença, o PT não acatou o resultado das eleições, apesar
de as normas estabelecerem que basta a diferença de um voto
para que o mais votado seja proclamado eleito. Como a
diferença foi pequena, acusaram o processo de eleição,
afrontaram a Justiça Eleitoral, ofendendo os Juizes das três
juntas, ofendendo os Presidentes das mesas apuradoras e
todos os cidadãos que, por serem íntegros e honrados, foram
convidados a participar do processo de apuração eleitoral.
Nenflum outro partido alegou suspeita sobre a idoneidade de
ninguém. Concluído o processo de apuração e verificado um
resultado de somente 43 votos de diferença, o PT se rebelou.
não aceitou esse resultado, fez acusações levianas.
ofendendo a moral e a dignidade daqueles que apuraram os
votos, dos Juizes eleitorais e dos Juizes Presidentes das
juntas, ou seja, daqueles que foram responsáveis pelo
processo de apuração.
Depois de tudo o que está acontecendo em Poços de Caldas,

tentando-se expor o nome do Juiz Eleitoral Carlos Ibis
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Pavarielli á execração pública, como Juiz faccioso, sectário
e tendencioso, fico a imaginar o que aconteceria se
tivéssemos vencido tão-somente por um voto. Correríamos até
o risco de tentarem decretar a pena de morte.

O Deputado Federal Tilden Santiago. que esteve em Poços de
Caldas, usou a tribuna da Câmara Federal para fazer
acusações levianas, sem o menor fundamento, atingindo a
figura do MM. Juiz Eleitoral Dr. Carlos bis Pavaneili. O
Deputado Tilden Santiago diz no seu discurso: "O juiz
simplesmente negou a recontagem de votos, passando a decisão
para o TRE. O Deputado disse isso, como se o TRE não fosse
órgão de instância superior da apuração dos fatos e dos
feitos eleitorais. Continua o discurso: Temos de respeitar
a justiça, mas é necessário que certos Juizes também se
façam respeitar pela sua postura. Infelizmente, q ue moral
tinha esse Juiz, que ia às festas da outra coligação?"
No entanto, não existiu nenhuma festa da outra coligação.

Em Poços de Caldas, estão acusando o Juiz Eleitoral de
participar da festa da vitória. Eu. como integrante dessa
coligação, não sabia de festa nenhuma. Procurei inteirar-me
de corno o PT foi arrumar essa festa da vitória, que não
existiu em Poços de Caldas. Tomei connecimento de que o
Juiz, que reside em Poços de Caldas há muito tempo, possui
um grande circulo de amigos e mantém um bom convívio social,
compareceu a uma festa de aniversário na qual se
encontravam, como convidados, o Deputado Federal Carlos
Mosconi e o Prefeito eleito. Portanto, uma festa de
aniversário, da qual participavam o Juiz, um Deputado
Federal e o Prefeito eleito, transformou-se em festa de
comemoração da vitória, completamente desconhecida pelos
demais integrantes da coligação.

Alegaram que. quando da apuração das primeiras urnas, não
havia fiscalização do PT. O PT quer permanecer no palanque
depois das eleições, jogando o povo de Poços de Calcas
contra a Justiça Eleitoral, contra a figura nobre e digna do
Juiz Eleitoral. No entanto, as rádios e a televisão estavam
transmitindo a apuração simbólica do primeiro voto. Assim
sendo, a cidade inteira acompanhou a festa que o PT fez
quando o primeiro voto saiu para seu candidato, mostrando,
evidentemente, para toda cidade, que eles estavam presentes
em grande número antes de se iniciar a apuração, fazendo
grande alarido e uma grande festa, apenas porque o primeiro
voto havia sido para seu candidato.
Agora, reclamam que, quando da apuração das primeiras

urnas, não havia fiscalização do PT. Por isso, querem
anulação das eleições ou recontagem dos votos. O
interessante é que todos os boletins de urna foram assinados
pelos fiscais e delegados do PT, assim como pela Promotoria
de Justiça, também responsável pela fiscalização eleitoral.
Alegaram que existia urna sem ata. De fato, quando da

apuração da urna ng 151, não se achou logo a ata. Chamada a
Presidente da seção, ela explicou que, por engano, havia
colocado a ata dentro da urna. Ao abrirem a urna.
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encontraram a ata. Esse é outro motivo alegado para a
recontagem de votos ou anulação das eleições.
Alegam, agora, que havia lacres soltos nas urnas. Nenhuma

reclamação foi feita na hora, nem pela Promotoria de
Justiça, nem pelos delegados dos partidos, nem pelos
fiscais. Agora, depois de rompiaos os lacres e contados os
votos, querem alegar que viram lacres soltos.
Alegam que houve fraude nas primeiras urnas, mas elas não

sairam do prédio da Associação Atlética Caldense, onde
estavam as primeiras seções e onde se realizou a apuração
das eleições. As urnas saíram de unia sala e foram para
outra, após o encerramento do processo eleitoral, às 5 horas
da tarde. A contagem dos votos foi iniciada ás 19 horas.
Quanto aos votos em branco, o PT deveria louvar a Deus,

pois o número de votos em branco, em Poços de Caldas, foi
bem pequeno. No entanto, para eles isso é motivo de anulação
de eleição e de alegação de fraude eleitoral. Dizem que a
média brasileira de votos nulos foi da ordem de 17%. Em
Poços ce Caldas, esse índice não superou 3%. Gostaria de
lemDrar que, quando assumi a Prefeitura ce Poços de Caldas,
o índice de analfabetismo, no Brasil, era da ordem de 17%.
Fizemos uma campanha altamente meritória: Poços de Caldas -
analfabetismo zero. O índice de analfabetismo em Poços de
Caldas, hoje, é menor que 2%. Então, quem anulou o voto, na
cidade, o fez intencionalmente. Não houve voto nulo por
engano, em uma população altamente alfabetizada.
Alegam parcialidade do Juiz, O Juiz não pode ir a uma

festa, não pode ter amigos na cidade. Esse Juiz, que tantos
pleitos tem presidido em nossa cidade, sempre com a maior
dignidade e honradez, sem jamais ter sido contestado, sempre
foi louvado por suas atitudes sérias, dignas e eficientes.
Esqueceram-se de que as apurações foram presididas por

três Juizes, mas pegaram para Cristo o Dr. Carlos Ibis
Pavanelli. nosso Juiz Eleitoral. Não querem é descer do
palanque. Sinceramente, não acredito que o P1' queira a
recontagem dos votos, porque nunca vi uma fiscalização tão
eficiente, tão dura, tão chata ao redor das mesas de
apuração. Nas primeiras seções, alegam que não havia fiscais
do PT, porque o Juiz havia decidido que entrariam apenas
três fiscais por mesa apuradora. E havia 60 fiscais, fora os
candidatos e outros próceres do partido, no recinto da
apuração. Por pressão, deixaram que todos entrassem, tantos
quantos quiseram, e não se conseguia chegar perto das mesas
apuradoras, rodeadas por fiscais do PT, que brigavam, voto
por voto, querendo fazer com que se contassem votos
impossíveis de ser contados. Se o eleitor havia votaao em
dois quadrinhos. alegavam que uma das marcas estava mais
forte, com tinta mais expressiva no nome do candidato do PT,
indicando que a vontade do eleitor se manifestava daquela
forma.
Não querem descer do palanque. O processo está sendo

apreciado aqui, no Tribunal Regional Eleitoral, e lá, em
Poços de Caldas, eles estão convidando os Deputados
Federais, levando próceres do P1', fazendo movimentos e
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manifestações na cidade, em praças públicas e na Câmara dos
Vereadores, para obter a recontagem dos votos.
Também quero que os recontem, para que os petistas sejam

desmentidos, porque acompanhei a apuração e vi a eficiência
da fiscalização exercida pelo PT. Queria que os recontassem
para desmoralizar, de uma vez por todas, aqueles que não
aceitam o resultado de uma eleição limpa, ganha com honradez
e dignidade.
Mas a Justiça Eleitoral precisa de argumentos convincentes

para que as eleições possam ser anuladas, ou para oue os
votos possam ser recontados. Estão fazendo movimentos,
tentando jogar a população contra a Justiça Eleitoral,
contra a figura digna do Juiz Eleitoral, enquanto as ações
estão sendo apreciadas aqui, no Tribunal Eleitoral. Os
adeptos do movimento que está sendo feito lá colocam
adesivos nos carros com os dizeres: "Recontagem já". A
pressão, se quiserem que seja exercida, tem que ser feita
sobre o Tribunal Regional Eleitoral.
Acno Que é direito deles espernear, lutar, contratar

advogados, atuar dentro das normas estabelecidas pela regra
da justiça, mas não achincalhar a figura digna de um homem
honrado e jogar a população contra aqueles que apuraram os
votos, ou contra a Justiça Eleitoral.
Conclamo o PT para que lute, mas que tenha postura e

dignidade. O que estão fazendo agora, em Poços de Caldas, é
inconformismo de derrotados, de maus perdedores, que não têm
espirito democrático, não respeitam as leis, as normas
estabelecidas, que devem ser aceitas por consenso, porque
são normas estabelecidas numa sociedade democrática.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Ibrahim

Jacob.
O Deputado Ibraflirn Jacob - Lê o Requerimento ng 1.725/96,

publicado na edição do aia 24/10/96, cuja justificação é a
q ue se segue.
"Os baixos niveis de remuneração do servidor público

estadual, em especial dos integrantes do Quadro Permanente
da Secretaria de Estado da Educação lotados nas escolas
públicas estaduais, estão a merecer dos titulares do poder
atenção especial
Em geral, trata-se de pais e mães de familia que se

dedicam por anos e anos ao serviço público com desvelo, oara
receber uma remuneração que mal dá para fazer face às suas
des pesas mais prementes.
Sensível à situação em que se encontra essa expressiva

parcela de profissionais do Estado, faço um apelo ao
Governador para que, numa atitude generosa, consoante com as
tradições da política mineira, atenda às suas mais legitimas
reivindicações.
Na certeza da justiça da proposição que estou

encaminhando, espero que seja aprovada pelos meus pares."
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Sche t i no.
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O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, pessoas presentes nas
galerias: ( Lê:)

'Participei de todos os acontecimentos em que se envolveu
a Policia Civil, nos últimos 68 anos, da qual fui chefe e
comparte na edificação de sua história.
Não conheço profissão mais nobre, mais digna, com igual

capacidade de renúncia, incomparável destemor e incont ido
desejo de servir.

A socieciade não compreende o nosso espirito de sacrifício,
mas continuamos a servi-la com denodo e complacência.
A renúncia é a nossa companheira inseparável. A

incompreensão e a ingratidão nunca arrefeceram o nosso
entusiasmo, nunca nos abatemos.
Ninguém ama o próximo mais do que nós, porque, em sua

defesa, oferecemos, diariamente, a nossa vida em holocausto,
impassíveis em face da dor e do infortúnio.
Essa é a nossa vida, o nosso orgulho, o nosso ardor, a

nossa vocação e a nossa predestinação.
Quem faz isso além cie nós, com renúncia e obstinação?
Dispõe o art. 6Q da Constituição Federal que o servidor

tem direito ao salário capaz de manter as suas necessidades
vitais e básicas e as de sua família, como moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes que lhe preservem o poder
aquisitivo.

O salário atual da Policia Civil, insuficiente sequer para
matar a fome da maioria, constitui afronta à Constituição,
sendo, pois, manifestamente inconstitucional.
Para quem trabalha no regime de tempo integral, com risco

de vida, cumprimento de horários normais e irregulares e é
chamado a Qualquer hora e dia, inclusive nos dias de
dis pensa de trabalho, como prescreve o art. 124 da Lei n
5.406/69, o salário atual chega á beira da escravatura.
constituindo ultraje á nossa dignidade.
Ou a Policia Civil reage, á altura da agressão, ou

renuncia a seu pundonor, abrindo mão de sua respeitabilidade
e decoro.

Não ter sentimento da própria dignidade, com isso, de sua
força é capitulação vergonhosa, que toca às raias da
covardia.

Da fraqueza á traição não dista um passo. Deus nos livre
do opróbrio da pusilanimidade.
A Policia Civil está estigmatizada, extorquida e

vilipendiada pelo Poder Público, que exige trabalho
incompatível com a remuneração.
Na espécie, a palavra fome deve ser interpretada como

escassez, mingua de alimento e não como falta total, que
seria a miséria, indigência. O vocábulo fome é simbólico,
traduzindo necessidade de alimento, aviltamento salarial.
Policial faminto não atende a razões, não se pacifica com

a justiça nem cede diante de nenhuma súplica.
A saúde do corpo depende da oficina do estômago.
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Em nosso Estado há centenas, senão milhares de policiais,

notadamente iniciantes na carreira, que às seis horas da
tarde, com suas famílias, ainda não tomaram a primeira
refeição.

Seus filhos podem tornar-se meninos de rua, tangidos pela
necessidade, produto da ignominia.
De quem seria a culpa? Certamente não seria de policiais

famintos.

Delegados, notadamente os que pagam aluguel, já não podem
custear a educação dos filhos, com o pagamento carissimo de
colégios. Outros estão vendendo seus automóveis pela
impossibilidade de mantê-los. Alguns, em estado de
desespero, estão desiludidos da profissão, sufocados pelo
desengano.
E profundamente lamentável que os nossos chefes não tomem

conhecimento da realidade, mantendo-se inertes ao nosso
padecer.
Omissão é aquilo que se deixa de fazer, contrariando a

maneira obrigatória de proceder.
Com esse ordenado mesquinho e famélico, os nossos

dirigentes estão estimulando o suborno e o Suicidio. Como
está acontecendo.
A mesa do policial civil, de Delegado a carcereiro, ê

carente de quantidade e aualidade, o que significa fome.
Apesar disso, ainda mantém a tradição de operosidade e

honestidade.
Milagre tem vida curta.
E doloroso e deprimente, mas é verdade, agora, por

incrível que pareça, o policial civil não tem mais de onde
arrecadar dinheiro para cobrir o déficit mensal que se
acumula e sufoca e amesquinha.
Só lhe resta apelar para o furto famélico ou estado de

necessidade, excludente de culpa, nos termos do art. 25 do
Código Penal.
Se os Anjos comessem e passassem fome, não vacilariam em

trocar as graças divinas por um pedaço de pão.
Anjo é criatura divina, de suprema perfeição.
E improcedente a suposição de que o Estado não está em

condições de suportar o ônus, porque mais imperiosa é a fome
que pode levar o policial á rebelião.

Rebelar-se contra a fome é ato de legitima defesa.
A fome é a dor mais temida.
A fome é conselheira persuasiva. que pode levar o homem à

rebeldia.
Exigir honestidade de po l icial faminto é o mesmo que

pretender do cego a definição das cores do arco-íris.
Quando o chefe não se compadece da situação famélica de

seus auxiliares, perde O comando e a autoridade, passando a
ser simples espectador ou figura decorativa.
Chefe que não se identifica com a base não é credor de

obediência, de respeito e consideração.
Policial pedindo esmola para sobreviver ê a via direta

para o suborno.
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Não podemos ser jogados na sarjeta de uma remuneração
escusa, insultuosa e humilhante.
Chegamos ao final da linha sem possibilidade de retorno.
A Policia Civil está preparada para a luta, com todas as

suas forças, em busca do pão de cada dia.
Há muita gente disposta a embarcar na primeira canoa, sem

lhe interessar o destino.
A insurreição está sendo estimulada pelo governo, com a

imposição do salário de fome.
Cidadão investido na sedução do poder de policia, ainda

que seja imaculado, com a barriga vazia, pode ser arrastado
á degradação.
Sendo isso previsível, compete ao Estado evitar que o fato

aconteça, matando a fome do infortunado.
Se está havendo corrupção, como há indícios, permanecendo

a causa, percura o efeito, sendo irrecusável a
responsabilidade do Estado, em decorrência do salário
famélico.
O atual salário é o mais degradante, Insultuoso e

vexatório nos últimos 68 anos, que desafia e afronta a nossa
dignidade.
O homem que não defende e luta por sua dignidade é

rebaixado à condição de pária ou idiota."
Com grande emoção e profundo respeito, pronuncio o nome do

autor dessas palavras que acabo de transmitir aos colegas
parlamentares para que constem nos anais desta Casa:
Davidson Pimenta da Rocha.
Dr. Davidson é Delegado de Polícia de carreira e ocupou,

no Governo Estadual de Juscelino kubitschek de Oliveira, o
cargo correspondente ao de Secretário de Estado da Segurança
Pública (á época. Chefe de Policia).
Hoje, octogenário, ao invés de se recolher ao seu lar para

gozar de sua modesta aposentadoria - havida, porém, com
muita dignidade e honradez -, continua ele na primeira linha
de combate, como defensor símbolo na luta pela valorização
de nossa categoria profissional, em todas as classes,
arrostando as inevitáveis conseqüências decorrentes, em
prejuízo de sua saúde física, pelo desgaste emocional que
vem experimentando ao longo dos últimos anos.
Mas o seu exemplo viril, desassombrado, tem concorrido de

forma pujante para manter viva a chama que anima os nossos
corações a continuar a empreender nossa luta por dias
melhores e mais justos para os policiais e em prol de nossa
instituição.
São testemunhas os diletos colegas Deputados, da

verdadeira cruzada em que venho me empenhando nesta Casa
desde que assumi o meu mandato, pedindo, rogando, apelando.
criticando, denunciando, advertindo para os graves perigos a
que está sendo exposta toda a sociedade em face da
indiferença com que os governantes, em todos os níveis, vêm
tratando a segurança pública.
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, por 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 risco, deixando o
quadro de servidores dessa área com número absolutamente
insuficiente às suas necessidades mínimas, com sacrifício
redobrado para os que permanecem no exercício de suas
funções, além de não oferecer atrativos a novas admissões;
falta de investimentos em recursos materiais de toda sorte,
desde a aquisição de novas viaturas ou da manutenção e
recuperação da frota existente e até mesmo de seu regular
abastecimento, passando, ainda, pela carência de armamentos
e Outros equipamentos de segurança pessoal.
Neste último fim de semana a imprensa destacou em suas

manchetes: "A população de Belo Horizonte está com medo.
Gangue do crack mata três em 9H; A violência aumenta: a
média mensal de assaltos cresceu 21% em relação ao ano
passado. Os roubos subiram 7% e os arromoamentos 5.7%. No
primeiro semestre a população foi vitima de 2.127 assaltos,
1.384 roubos e 6.424 arrombamentos. Ontem foram registrados
mais sete homicídios na Região Metropolitana. Mais um
taxista. Júnio Silva Monteiro, 28 anos, morreu com um tiro
na cabeça, no bairro Santa Amélia em Belo Horizonte. A
taxista Lúcia de Souza, 29 anos, foi assaltada e colocada no
porta-malas de seu veiculo. Motoristas de taxi, revoltados,
param a cidade acompanhando em cortejo fúnebre o corpo do
colega brutalmente assassinado.'
Cumpre assinalar que também o dia-a-dia da população do

interior do Estado, outrora tranqüilo e ordeiro já começa a
sofrer as marcas da violência. Assim é que o Triângulo
Mineiro vem se constituindo em rota do tráfico de drogas e o
aumento considerável do furto de cargas está levando as
empresas a contratarem segurança própria. cescrentes da
eficiência da segurança pública. Em Montes Claros e região,
a prostituição infantil desafia a atuação das autoriaades
policiais. Em Juiz Ce Fora e Zona da Mata, a proximidade com
o Rio de Janeiro provoca a presença constante de marginais e
a elevação da criminalidade. Isto para não citar outras
tantas cidades.
A medida que esse recrudescimento da violência não

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

Em razão de nossa experiência pessoal e da convivência que
continuamos a manter com os nossos colegas policiais, temos
o dever de reiterar nossa inquietação diante do quadro
preocupante com que deparamos e, mais que isso, pela inércia
daqueles aos quais incumbe oferecer propostas de solução.

Tomara q ue eles não despertem tarde cemais cessa letargia.
Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval
Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, há pouco tivemos o pronunciamento de um
membro da Mesa Diretora, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
relacionado com a solicitação do PT da recontagem dos votos
em Poços de Caldas. Gostaríamos de deixar bem claro que a
Lei ng 9.100, de 1995, em seu art. 28, prevê a recontagem
dos votos em um processo em que não seja utilizado o sistema
eletrônico de votação e apuração. A própria lei prevê, nos
incisos desse artigo, os casos em que é procedente a
solicitação da recontagem de votos.

Lemos, no inciso III: "Será também assegurada a recontagem
dos votos, na forma do inciso anterior, quando, na
fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de
votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da
contabilidade da urna, bem como a apresentação de totais de
votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral
verificada nas demais seções do mesmo município ou zona
eleitoral". Posteriormente, uma resolução especifica do TSE
disciplina e determina claramente essa norma eleitoral
estabelecida no art. 28 da Lei ng 9.100. Temos, também,
várias jurisprudências, como estabelece Fávila Ribeiro, em
sua obra "Direito Eleitoral", 4 edição, revista e ampliada,
Editora Forense. Rio de Janeiro, na pág. 473. Diz o jurista:
"Poderão os resultados numéricos apostos nos mapas
totalizadores ser atacados através de reclamação interposta
por candidatos e representantes partidários, dentro de dois
dias, logo após transpirado o prazo de três dias destinado à
vista dos interessados, na própria secretaria da junta ou do
Tribunal, conforme o caso".
Então, se 34 urnas destoam da média geral dos votos

brancos e nulos, não quero aqui fazer juízo de valor a
respeito de vício ou não no pleito. de lisura ou não, de
integridade do Sr. Juiz ou não, mas dizer que isso é um
direito liquido e certo.
Vou conceder um aparte ao Deputado Sebastião Navarro

Vieira porque logo em seguida falarei de outra cidade, que é
Palma, que tem problema semelhante, mas o correto seria o
Juiz cumprir a lei, determinar a recontagem e falarmos o
seguinte: se for a vontade do eleitor, por um voto que seja,
que seja cumprida, mas o direito da recontagem é cristalino,
está estabelecido na lei. Então, o que o PT denunciou, o que
• nosso Presidente Tilden Santiago denunciou em Brasilia foi
• fato de o Juiz ter-se furtado a tomar uma decisão que
devia ter tomado à luz do direito, à luz da jurisprudência
existente a esse respeito, porque eliminaria quaisquer
dúvidas, e a vontade do eleitor seria cumprida.
Para encerrar, antes de passar ao aparte, gostaria de

dizer que não nos consideramos derrotados em Poços de
Caldas. Com o crescimento enorme que o partido teve naquela
cidade e as propostas que tiveram grande aceitação popular,
tivemos uma vitória. E, mais do que isso, mesmo que houvesse
efetivamente uma vitória, quando se manifesta a vontade do
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eleitor de forma clara, sem nenhum tipo de suspeita, isso é
a vitória da democracia. Ganha tanto quem até agora tem um
resultado a seu favor nas eleições de Poços de Caldas como
ganhamos nós, do PT, que temos um resultado contrário,
porque a vitória tem de ser do povo. Não existem vitoriosos
nem derrotados, existe sim a vitória da democracia. Então,
estamos pedindo esse direito, de forma limpida e cristalina,
como a lei estabelece. Concedo o aparte.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Agradeço

a gentileza de V. Exa. por conceder-me este aparte. Quero
deixar bem claro que a manifestação que fiz desta tribuna
não foi quanto ao pedido de recontagem feito pelo PT, um
direito legitimo. Foi contra a não-aceitação das normas de
apuração por via judicial. O Juiz entendeu que não havia
argumentos suficientes para recontagem, mas teve a modéstia
de recorrer, de oficio, ao TRE, e a questão está sub
judice" junto àquela Corte. E o movimento que está sendo
feito em Poços de Caldas, hoje, não é de reclamação de
justiça dentro da lei, daquilo que é direito pedir e lutar,
da coligação de que o PT faz parte, da Frente Popular. A
minha reclamação foi por expor a figura honrada, meritória e
sempre elogiada q ue já presidiu diversos pleitos, com elogio
de todos, do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Ibis Pavanelli,
e das pessoas honradas que participaram do processo de
apuração. O PT está no palanque, lá em Poços de Caldas, e
não lutando pela recontagem junto ao TRE. Está é insinuando
que houve fraude com conivência da justiça eleitoral. Isso é
grave, Sr. Deputado.
Na justiça desportiva, no futebol, o jogador q ue induz o

público contra o árbitro é expulso de campo. Na justiça
eleitoral permite-se q ue um partido faça o carnaval que está
fazendo e continue em palanque, depois das eleições,
que rendo apurar as eleições por pesquisa. Estão dizendo,
agora, que, pelas pesquisas. o PT ganhou as eleições.
Pesquisa não ganha eleição. O que ganha eleição é voto na
urna.
O Deputado Durval Angelo - Nobre Deputado Sebastião

Navarro Vieira, não quero entrar no mérito das oessoas que
V. Exa. envolveu na questão da probidade no episódio de
Poços de Calcas, mas acho que o Judiciário, oeste Pais,
coloca-se num pedestal, como se não fosse sujeito a critica
nenhuma, como se fosse um Poder sagrado e lhe devêssemos
qualquer tipo de reverência. Acho que V. Exa. está no
direito de defender, mas o direito da critica todos têm. _A
justiça eleitoral ou qualquer esfera do Poder Judiciário não
está imune à critica. Concedo outro aparte ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Mas.

nobre Deputado, se não respeitarmos as decisões judiciais,
por entendermos que o Judiciário está num pedestal. não
vamos viver uma democracia neste Pais, e sim uma verdadeira
anarquia. E pressuposto da democracia acatar as decisões
judiciais.
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O Deputado Durval Ângelo - Nobre Deputado, no minirno,
teremos que acatá-la quando transitar em julgado. Numa
decisão de primeira instância, a justiça está sujeita a
criticas. E mesmo numa decisão final, a justiça pode ser
reformulada. Então, o direito à Critica é como diz Voltaire:
"Posso discordar totalmente do que dizes, mas defenderei até
a morte o teu direito ce dizê-lo. Nesse sentido, o direito
à critica é um direito universal. 0 Poder Judiciário, como o
próprio Poder Legislativo, que está muito mais sujeito a
criticas e cobranças e que tem uma Crítica maior, que é a
decisão das urnas, está sujeito a isso. Há um principio, no
Código Eleitoral, na Lei nQ 9.100, da jurisprudência a
respeito, dizendo que há o direito à recontagem. E. embasado
nisso, o PT fez o pedido. O que está sendo criticado é a
atitude do Juiz de ter-se furtado a essa decisão.
Na questão de Poços de Caldas, se nouve uma vitória, foi

da democracia, além de destacar o crescimento do PT na
cicace, o que muito nos alegra, e vê-se que esse crescimento
também se deu em cidades como Montes Claros, Paracatu,
Governador Valadares, no Vale do Aço, no Vale do
Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no Leste e até no Sul de
Minas. E isso que é importante.
Mas gostaria de fazer uma denúncia, e inclusive a faço
também em nome dos colegas Deputado José Maria Barros e Raul
Lima Neto, que é a respeito da cidade de Palma. Nosso
companheiro candidato pelo PT em Palma recebeu apoio do
partido do Decutado José Maria Barros e enfrentou um poder
econômico absurdo, um poder em que a máquina da Prefeitura
foi usada contra a coligação chamada União Palmense, que
propunha uni programa arrojado, de mudança na cidade, de
implantação do orçamento participativo, de inversão de
prioridades, tendo a política voltada para os mais pobres e
também a proposta da ética na política, em que o dinheiro
público seria usado a serviço do público. Além de enfrentar
todo esse poder econômico, toda essa máquina da Prefeitura,
a decisão das eleições esteve abaixo de 40 votos, O que
pudemos constatar foi que, no Dist r ito de Itapiruçu, com
cerca de 700 eleitores, pasmem os sennores, só houve 12
votos nulos e brancos, quando a média do município ficou
acima de 20%. Ou esse distrito tem um eleitorado com uma
grande consciência política, que os levou a número tão
ínfimo de votos brancos e nulos, ou houve fraude eleitoral.
A União Palmense, com candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
do PT, com apoio dos nossos colegas Deputados José Maria
Barros e Raul Lima Neto, entrou com pedido ce recontagem de
votos, baseado no art. 28. III. da Lei nQ 9.100. citando
jurisprudência a respeito em resoluções do TSE.
Imediatamente o Ministério Público entendeu que era correto
o pedido de recontagem, porque uma dessas duas
Possibilidades tinha acontecido: ou uma grande consciência
política de Itapiruçu, que destoava do resto do município,
ou fraude eleitoral. E, com a recontagem, a vontade do
eleitor vai prevalecer.
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o nosso ex-Líder denunciava da tribuna a questão de
Uberlândia. Estamos denunciando o poder econômico, porque
mascara e modifica a vontade do eleitor. A fraude eleitoral,
mais ainda, mascara e modifica a vontade do eleitor. O
Ministério Público não só deu parecer favorável como também
pontua que os votos nulos, que foram 12, e os brancos, que
foram 15, destoam nitidamente das urnas da sede, mostrando
que há um desnivel ali.
Qual não foi a nossa surpresa quando o Juiz Eleitoral

deixou de acatar os encaminramentos feitos pela União
Palmense. A Juíza Maria Lúcia Cabral Caruso alegou uma
questão formal de vencimento do prazo de 48 horas. Só que o
prazo é bem claro: dentro de dois dias, logo após
transpirado o prazo de três dias destinado à vista dos
interessados na própria secretaria da junta ou do Tribunal
Então, eram três dias para a vista, e a Juiza entendeu que
seriam 48 horas corridas, não levando em consideração os
três dias necessários para as partes interporem recurso.
Queremos que a vontade do eleitor de Palma seja garantida.

E só tem uma forma para dirimir essa dúvida: a recontagem
dos 700 votos de Itapiruçu. Só assim podemos ter certeza de
que a eleição foi democrática e que as regras foram limpas.
Queremos que isso aconteça não só nas cicades onde fomos
vitoriosos. Em outras cidades onde não estamos na disputa
apoiaremos a recontagem dos votos por entendermos que essa é
uma medida legal e saneadora, que garante que a vontade do
eleitor seja respeitada. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. ocupei esta t'ibuna semana passada para denunciar
as irregularidades e l eito'-ais ocorridas na minha cidade.
Uberlândia.
Dizia, naquela oportunidade, que ações precisam ser

praticadas com o objetivo ce coibir os abusos e moralizar a
eleição de Uberlândia, porque sempre foi uma eleição
absolutamente viciada.
Hoje, recebo em meu gabinete dois jornais da cidade. O

jornal Correio do Triângulo' diz o seguinte: "Cabo
Eleitoral do MDU é Preso em Flagrante. Ele foi apanhado ao
fazer cadastramento para o Pró-Lar, uma das promessas de
campanha do MDU, na casa de um Promotor. Quer dizer. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estão desrespeitando até os
P romotores. Vão na casa oe um Promotor para trocar casa
popular e material de corstrução por votos. Isso está aqui
no jornal. E olha que esse jornal sempre ficou do lado de
lá.
A reportagem diz o seguinte: "O cabo eleitoral Antônio

Carlos Ferreira Ramos foi preso no final da tarde de ontem
suspeito de aliciamento eleitoral". Não tem nada de
suspeito. E aliciamento mesmo. 'Ramos foi flagrado na
residência do Promotor Fernando Martins, realizando uma
"triagem" de eleitores para aquisição de terrenos do Pró-
Lar, uma das promessas do candidato do MDU. Virgílio
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Galassi. Além de preencher uma ficha com os dados pessoais
do eleitor, que daria direito à compra de terreno e material
de construção, o cabo eleitoral distribuía material de
propaganda de Virgílio Galassi. O material de campanha e os
cadastros foram apreendidos pela policia. De acordo com o
Delegado Ramon Tadeu Bucci, a acusação contra Ramos é de
aliciamento eleitoral, previsto no art. 299 do Código
Eleitoral. 'A lei diz que é vedado qualquer tipo de doação
ou promessa de favor ou beneficios com fins eleitorais'.
informou Bucci".
Lá no fim diz assim: "As vitimas, empregada e mulher do

Promotor, teriam dito, em seu depoimento, que o cabo
eleitoral garantiu que os bens - terreno e kit de material
de construção - seriam viabilizados caso o candidato para
quem trabalhava fosse eleito". Pasmem os senhores, estamos
na cidade de Uberlándia. "Até o inicio da noite de ontem.
Antônio Ramos ainda estava prestando depoimento na Policia
Civil. O Delegado não permitiu que ele fosse fotografado'. E
duro, mas vamos continuar debatendo. Uberlândia é uma cidade
grande, e seu povo não merece essa corja desse grupo
comandado pelo meliante Virgilio Galassi. Esse sujeito é
comprovadamente corrupto até para a justiça. Existem
documentos comprovando que ele é corrupto. A justiça sabe
que ele é corrupto e ainda permite sua candidatura e esse
tipo de coisas.
O outro jornal: "Cabo Eleitoral é Detido". Esse jornal

está mais ameno por ser de lá. Como é obrigado, faz uma
reportagem assim: "O cabo eleitoral Antônio Carlos Ferreira
Ramos foi detido ontem à tarde pela Policia Civil, depois de
tentar aliciar eleitores em Uberlândia. O cabo eleitoral
estava na casa do Promotor de Justiça e Curador do
Consumidor Fernando Martins, tentando convencer Sandra
Marques Moura a preencher urna folha de requerimento ao
programa Pró-Lar, lançado pelo candidato do MDU. Virgilio
Galassi, no primeiro turno. Antônio Carlos pode pegar de um
a quatro anos'. Parece até que é sério. "O Candidato do MDU.
Virgílio Galassi, comentou que o Pró-Lar não foi criado com
essa finalidade e disse desconhecer a denúncia". O senhor
Virgílio Galassi ainda tem a cara-de-pau de dizer que o
programa não foi criado com essa finalidade. Ele criou o
Pró-Lar, assim como criou o Pró-Pão em 1992, dando cestas
básicas. Foram distribuídas 30 mil cestas básicas em
Uberlândia, nas barbas da justiça, para que ele ganhasse as
eleições. Agora, Sr. Presidente, criou o Pró-Lar, no
primeiro turno: no segundo turno, vão criar o Pró-Pina, um
rograrna onde eles vão com dinheiro e compram voto. Esse

programa vai ser criado esta semana por esse meliante, por
esse corrupto que quer governar Uberlándia. Já governou
Uberlãndia durante quatro mandatos e quer governar pelo
quinto mandato. Estou dizendo quatro porque em três ele
governou diretamente. Este último foi um mandato indireto,
porque quem manda é ele, quem governa é ele. Lá tem um tal
de Ferola que é bonequinho de presépio dele; é um boneco
marionete. Quer mandar de novo. Faz artifícios para ficar 12
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anos no poder. Ora, Sr. Presidente, acho que a Justiça
Eleitoral de Minas Gerais e a justiça em si não podem
permitir que um meliante desse venha a ganhar as eleições
usando tais recursos. Estão distribuindo cestas básicas
desde o primeiro turno. Já denunciamos isso, e não aconteceu
nada. Agora, pegaram o homem dentro da casa do Promotor. Ë o
fim da picada. Daqui a pouco vão fazer isso dentro da casa
ao Juiz também.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Deputado Geraldo Rezende
não vai permitir que isso ocorra na cidade de Uberlândia.
Pode até acontecer, mas que vamos gritar sempre desta
tribuna, vamos. Isso não é democrático. Isso prejudica a
democracia. Isso atrapalha a implantação cia democracia numa
cidade que sempre teve espirito conservador e ditatorial. O
Sr. Virgílio Galassi foi dedo-duro do golpe militar e é
famoso na região por isso. Dedurou, inclusive, o pai do seu
ex-Vice-Prefeito, Chico Humberto. que foi preso e
transportado para Juiz de Fora, lá ficando trancafiado por
muitos anos.
Quero denunciar isso desta tribuna para ver se, quem sabe.

num momento de lucidez da justiça, essa situação possa ser
corrigida. E, se. porventura, ele vier a gannar a eleição -
ele não vai ganhar porque o povo de Uberlândia não é bobo -.
ou melhor, se ele vier a levar a eleição, como levaram em
1992 - em 1992, a eleição não foi ganha, foi roubada; já
disse isso aqui e estou repetindo -, então, se, por acaso,
ele vier a roubar a eleição - porque o estilo dele é esse, é
de roubar mesmo -, a justiça vai tomar providências. Espero
que, com esse pronunciamento, que vai ficar gravado nos
anais da Casa, a justiça possa tomar providências e não se
esquivar, como se esquivou no processo eleitoral de 1992,
quando este Deputado concorreu à quela Prefeitura e teve
roubada a sua eleição.
Sr. Presidente, quero deixar isso como um alerta e dizer

aos Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais que
todos nós, que temos mandato eletivo aqui, temos que tomar
muito cuidado nessas eleições. Agora, nem tanto, porque só
três cidades terão segundo turno, mas, fundamentalmente, na
eleição de 1998 e na do ano 2000 - que virá, sem sombra de
dúvida, para Prefeito -, precisamos tomar cuidado, porque
sabemos perfeitamente o que fazem os coronéis por esses
grotões, por esses burgos, chamados pelo ilustre Tancredo
Neves de burgos podres. Isso tira do cidadão o direito de
exercitar a sua cidadania, o direito ce depositar o seu voto
consciente naquele candidato oue ele escolheu, porque ele
vai para a urna votar acreditando numa proposta e
acreditando que possa, com o voto, modificar alguma coisa ou
que possa acontecer alguma coisa no convívio da sua
sociedade. Infelizmente, em Minas Gerais, nos últimos anos,
o que se tem visto é isso. Uma cidade como Uberlândia. de
500 mil habitantes, com uma fantástica universidade federal,
com o maior comércio atacadista da América do Sul, uma
cidade desenvolvida, com uma população trabalhadora, que
procura buscar as suas oportunidades dentro daquela
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sociedade, não pode ter o seu povo passado para trás, como
eu disse, por um meliante qualquer, desses que estão lá
apenas para assumir o poder. Vamos contestar isso até que a
justiça tome providências para corrigir essas anomalias e
esses abusos que acontecem na cidade de Uberlândia. Era o
que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Quero dizer apenas que o nosso

envolvimento em Palma deu-se pelo fato de percebermos, em
nosso gabinete, que essa união que houve em Palma, de nosso
partido com o PT, para a derrubada da corrupção, para o
estabelecimento de um governo sério, aconteceu porque
conhecemos o candidato pessoalmente. e vimos nele, reunidas,
todas as características e adjetivos de um grande
administrador. Cremos que, assim como o Ministério Público,
que já decidiu pela recontagem dos votos, o Tribunal
Regional Eleitoral também assim o fará, por questão de
justiça, poraue está mais do que caracterizada a fraude
eleitoral, tanto que perdemos por menos de 40 votos. Há
diversas suspeitas e, evidentemente, a recontagem vai tirar
toda a dúvida do povo de Palma e do Distrito de Cisneiros,
do qual temos, em nosso gabinete. Josirnar, filho de Josias.
que foi Presidente da Câmara e é nosso amado irmão e colega.
Sr. Presidente, subi à tribuna apenas para parabenizar

nosso companheiro, Deputado Paulo Schettino, pelo seu
discurso, que julgamos muito apropriado. Está estampada, nas
noticias dos principais jornais do nosso Estado, a
preocupação de nosso povo e, agora, do Governo, com a
violência, que tanto assusta nossa população. O "Estado de
Minas, por exemplo, diz: "Azeredo convoca o Comandante da
PM e o Secretário de Segurança para pôr a policia nas ruas'.
E acrescenta: " A onda de violência que assusta Belo
Horizonte - sã no último final de semana foram 11
assassinatos - levou o Governador Eduardo Azeredo a realizar
ontem, no Palácio da Liberdade, uma reunião com o Secretário
de Segurança Pública, Santos Moreira, e o Comandante-Geral
da Policia Militar. Coronel Nelson Cordeiro. Durante três
horas. Azeredo exigiu mais enrnenho dos órgãos de segurança
no combate eficaz á criminalidade'.
Posso imaginar a preocupação de nosso Governador. Na

verdade, a inquietação do Governador é natural, e reflete a
ansiedade de todo o povo de Minas Gerais e, especialmente,
de Belo Horizonte. Mais uma vez, faço uso da palavra, porque
não me canso de citar a verdade, pois um dia a verdade há de
prevalecer, abrindo-nos os olhos. E tão simples a solução,
mas nós não entendemos, não vemos, ou não queremos ver. Já
dizia o Apóstolo Paulo que o diabo cegou o entendimento dos
idólatras, para que não lhes resplandeça a glória das boas
noticias, das soluções.
Vamos votar o orçamento agora, Sr. Presidente. O senhor

sabe qual o percentual do orçamento é dedicado ã segurança
Interna de nosso Estado? Menos de 2% é destinado para o
pagamento dos policiais de nosso Estado. Menos de 2%!
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Pasmem! Em qualquer pais de Primeiro Mundo, 20%, 10%, 18% do
orçamento é destinado á segurança. Vemos isso nos condados
americanos. E. aqui, menos de 2%. Sr. Governador! Sabemos da
sua preocupação. Mas quem admite que se coloque na rua um
homem, um pai de família, armado, com um salário vil, de
menos de R$300,00 por mês? Um carcereiro aue ganha R$220.00
de salário bruto esteve no meu gabinete e pediu-me que não
revelasse o seu nome, por temor a perseguições, e mostrou-
me, no seu contracheque, que o seu pagamento liquido não
chega a R$150.00. Ele é pai de três filhos, tem de pegar
ônibus e pagar aluguel. Isso é um absurdo! Ou esse homem não
é homem, é super-homem, ou é ultra-humano para viver com uni
salário desses: ou nós precipitamos esse homem na corrupção.
No mínimo, não animamos, não exortamos, não damos ânimo ao
policial para trabalhar. Imaginem um soldado de polícia com
um salário desses.
Estamos apresentando uma emenda ao orçamento, na qual

pedimos que se aumente para 8% do orçamento do Estado o
valor destinado à segurança interna. A segurança é tão
importante para a sociedade quanto a saúde, porque a
intranqüilidade causa enfermidades e traumas osicossomâticos
profundos. Queremos 8%. aqenas 8%. Com 8% do orçamento. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, para a policia, para a segurança
interna, poder-se-ia triplicar o salário ae uni militar que
começa a carreira agora.
E, poder-se-ia duplicar o contingente policial. Na

verdade, seria quintuplicar. Imaginem: um policial,
começando a carreira, com um salário de R$1.100.00. E muito?
Caso os De putados falem isso para um americano, ele lhes
dirá que nosso Pais não é um Pais sério. Eles oagam mais de
R$3.000,00 a seus policiais, dado o perigo da profissão.
Mas, com um salário mais digno, no Brasil, surgiriam os
profissionais vocacioriados, detetives e policiais
competentes. Assim como Deus nos fez com uma diversidade de
membros na sociedade, cada qual desempenhando função
importante e específica, assim existem aqueles vocacionados
para a literatura, outros para a área de ciências e. ainda,
outros, portadores da vocação policial. Estes não a levam
adiante devido às condições adversas. Eu, pessoalmente.
jamais gostaria que meu filho fosse um policial, mas um
Promotor de Justiça. Hoje. um Delegado não ganha como um
Promotor; mas os policiais, aqueles encarregados da guerra,
da batalha, do corpo-a-corpo nas ruas, na sua grande
maioria, são sargentos, cabos, soldados, inspetores,
detetives, recebendo salários vis, que rios envergonham a tal
ponto que podemos contestar as palavras de um estrangeiro,
que aqui esteve, e nos disse: "Esse Pais não é um pais
sério".
No orçamento, conto, evidentemente, com a compreensão de

meus pares, embora já tenha conhecimento do caráter polêmico
da emenda que, mesmo assim, será apresentada para dar origem
ao debate e falar ás consciências.
A solução é tão simples e está em nossas mãos. Mas,

enquanto continuarmos querendo não ver, não veremos. Quanto



308

mais militares colocarmos nas ruas, com um salário desses,
temos de admitir: ou tratar-se--á de um crente, temente a
Deus, que prioriza as coisas espirituais e, por isso, é
sábio, o que é muito raro, ou, então, será precipitado, esse
mesmo homem, num tremendo desespero; pois terá de lutar
contra a criminalidade lá fora e lutar com o drama familiar
interno. Até para um solteiro viver com um salário desses é
um absurdo. A culpa é nossa, mas cremos ter a solução. Muito
obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2 5à 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, o Sr. Presiaente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas pelas Comissões de Agropecuária -
aprovação, na 42a Reunião Ordinária, do Requerimento ng
1.625/96, do Deputado Sebastião Costa; de Defesa Social
aprovação, na 18a Reunião Ordinária, dos Requerimentos ngs
1.581, 1.582, 1.587 e 1.588/96, do Deputado Dimas Rodrigues.
e 1.591/96, do Deputado Kemil Kumalra; de Saúde e Ação
Social - aprovação, na 53a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 847/96. do Deputado Antônio Andrade; 709/96. do
Deputado Antônio Júlio; 852/96, do Deputado Bonifácio
Mourão; 881/96, do Deputado Dilzon Meio; 860/96, do Deputado
Djalma Diniz; 885/96. do Deputado Hely TarqiJinio: 887/96. do
Deputado Ivair Nogueira; 850, 851 e 886/96. do De putado João
Leite: 855/96. do De putado Jorge Hannas; 871/96. do Deputado
José Braga: 825/96, do Deputado Marcelo Cecé; 892/96. do
Deputado Marcos Helênio; 853/96. do Deputado Sebastião
Navarro Vieira; e 884/96. do Deputado Wanderley Ávila; de
Politica Energética - aprovação, na 28a Reunião Ordinária.
do Requerimento flQ 1.558/96, do Deputado Dimas Rodrigues; de
Assuntos Municipais - rejeição, na 40a Reunião Ordinária, do
Requerimento ng 1.436/96, da Deputada Elbe Brandão; de Meio
Ambiente - aprovação, na 48a Reunião Ordinária, do Projeto
de Lei ng 874/96, do De putado Sebastião Costa; e de
Administração Pública - aprovação, na 46a Reunião Ordinária,
dos Projetos ue Lei ngs 832/96. do Deputado Gilmar Machado:
833/96. do Deputado Arnaldo Perina: 854/96, do Deputado
Francisco Ramalho: 859/96, do Deputado Ronaldo Vasconcel los;
e 861/96. do Deputado Romeu Queiroz (Ciente. Publique-se.):
e pelos Deputados Arnaldo Canarinho - falecimento do Sr.
Wantuil Nascimento, Vereador á Câmara Municipal de Igarapé,
em Igarapé; Maria Olivia - falecimento cio Sr. Silvano Vida],
em Lagoa da Prata; e Sebastião Navarro Vieira, falecimento
do Prof. José Castro de Araújo, Vereador á Câmara Municipal
de Poços de Caldas, em Poços de Caldas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
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O Sr. Presidente — Requerimento da Deputada Elbe Brandão,
em que solícita tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei ng 987/96. Em votação, o requerimento. OS
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita
reunião conjunta das comissões a que o Projeto de Lei ng
987/96 foi distribuído. Em votação, o reouerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) .tprovado
O Deputado Durval Ãngeo — Solicito verificação de votação.

Sr. Presidente.
O Sr. Presidente — E regimental. Esta Presidência solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor do requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra o
requerimento queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se
assentar. Votaram a favor do requerimento 12 Deputados:
nenhum Deputado votou contra. Não há"quorum" para votação.
A Presidência torna sem efeito a votação e, nos termos do
6g do art. 255 do Regimento Interno. solicita à Sra.
Secretária que proceca à chamada dos Deputados para a
recomposição do "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) — (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente — Responderam à chamada 18 Deputados. Não

há" quorum' para a continuação dos nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente — A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã.
dia 23, às 9 e ás 20 horas, nos termos co edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 31a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quinze 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, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista.
membros da Mesa da Assembléia: Migue l Martini. Clêuber
Carneiro, Marcos Helênio e Geraldo Rezende, 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, e a
ata da reunião anterior é lida e aprovada. Isso posto. o Sr.
Presidente informa que, nos termos do art. 3g, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4 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 dos recursos
oriundos de subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da
palavra o Deputado Clêuber Carneiro, relator na Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Centro Comunitário Materno-Infantil São José Operário -
Uberaba. Caixa Escolar Antônio de Souza Rocha. Associação
dos Deficientes de Patrocínio, Prefeitura Municipal de
Estiva. Associação Comunitária do Bairro Santa Helena
Barreiro, Associação Comunitária do Bairro Santa Helena.
Associação dos Congados da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário de Serro. Caixa Escolar Professor José Américo
Costa. Orquestra Ribeiro Bastos, Caixa Escolar Coronel João
Ferreira da Escola Estadual Coronel João Ferreira, Centro
Recreativo Águia de Ouro. Associação Lula Bartolomeu Assis,
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de São Brás,
Associação dos Congados da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário de Serro, Associação Comunitária de Quilombo e
Adjacências. Associação Comunitária de Quilombo e
Adjacências. Prefeitura Municipal de Buritizeiro, Movimento
Comunitário Cultural. Esportivo e Beneficente de
Materlándia. Associação Riopombense de Proteção e
Assistência a Menores Abandonados, Associação de Moradores
de Dr. Sá Fortes, Conselho Comunitário dos Moradores de
Tuiutiriga, Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa Tempo,
Prefeitura Municipal de Jampruca. Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Cataguases, Caixa Escolar Dona
Maria das Dores Castro, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Fazenda Velha, Associação
Comunitária Santa Cruz e Centenário, Associação de
Desenvolvimento Comunitário e Agrícola de São Joaquim.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário - Três Barras, Grupo
Prô-Cultura de Muzambinho, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Barão de Cocais, Núcleo de Assistência
Social, Fraternidade, Amor e Paz. Sociedade Civil Seminário
Sagrado Coração de Jesus. Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Itamonte. Fundação Educacional Comunitária
Formiguense, Associação de Pais e Amigos dos Exce pcionais de
Conceição das Alagoas. Sociedade Uberabense de Proteção e
Amparo aos Menores. Associação dos Moradores de Bairros São
João Viana. Baixo dos Poções e Alto dos Poções. Clube de
Mães Nossa Senhora de Fátima. Associação dos Congados da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Serro, Associação
Pequenos e Médios Produtores e Moradores Rurais do Córrego
Brejaubinha, Fundação Orientadora e de Recuperação por
Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, União das
Creches de Patrocínio, Casa de Caridade São Vicente de
Paulo. Núcleo Comunitário dos Amigos de Itaguara. Associação
dos Moradores do Bairro Cícero Passos. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovaaos. Em seguida,
são os processos apreciados pela Mesa, e são relatores da
matéria os Deputados Wariaerley Ávila, 10-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4g-Secretário, que emitem seus pareceres
pela aprovação dos processos, os quais são submetidos a
discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 22 de outubro de
1996.

Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Miguel Martini - Cléu per Carneiro - Glycon Terra P4 nto -
Geraldo Rezende.
ATA DA 37ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quinze minutos do dia onze de setembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De putados Marcos Helênio, 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 do Cartório de lg Oficio de Registro de Imóveis de
Uberaba, MD. publicada no "Diário do Legislativo' de 7/9/96,
em que se prestam informações sobre incorporações
imobiliárias, com financiamento pelo Sistema Financeiro de
Habitação-SFH-, solicitado pela Comissão. Após, o Presidente
procede à distribuição dos Requerimentos nps 1.602. 1.617 e
1.623/96 ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir, o Deputado
Antônio Andrade assume a Presidência e coloca em votação o
requerimento do Deputado Marcos Helênio apresentado na
reunião da Comissão realizada no dia 1/9/96, o qual é
aprovado. O Deputado Marcos Helénio reassume a direção dos
trabalhos e passa à 2 1,á Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita á
apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Andrade, relator do Projeto de Lei n
718/96, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
da matéria no lQ turno, com a Emenda np 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente tece
considerações elogiosas à iniciativa do Deputado Luiz
Antônio Zanto, autor desse projeto. Passa-se à 3a Fase _da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições
Sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Com a
palavra, o Deputado Carlos Pimenta, relator dos
Requerimentos ns 1.602, 1.617 e 1.623/96. emite Dareceres,
pela aprovação das matérias. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. Após, o
Presidente submete a votação, nos termos da Deliberação da
Mesa flQ 487, o Requerimento nQ 1.601/96. que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos De putados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996.
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Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Carlos
Pimenta. -
ATA DA 31 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia nove de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e José
Maria Barros, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Paulo Schettiflo,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria
Barros que proceda â leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Em seguida, a Presidência distribui á Deputada
Elbe Brandão os Projetos de Lei ns 177, 289. 421 e 463/95,
692, 766, 783. 791. 795 e 797/96 e ao Deputado José Maria
Barros, os Projetos de Lei ns 802. 807, 826, 827, 831, 843,
844 e 845/96. Passa-se á 2a Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres 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 ngs 177. 289.
421 e 463/95. 692. 766, 783, 791, 795 e 797/96 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); dos Projetos de Lei ngs 802, 807,
826, 827, 831, 843, 844 e 845/96 (relator: Deputado José
Maria Chaves). 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, 22 de outubro de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Alvaro Antônio - José

Maria Barros.
ATA DA 2ê REUNIÃO PREPARATÓRIA 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 nove de outubro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Miguel Martini e Gilmar
Machado, Havendo número regimental, o Presidente 'ad hOC'.
Deputado Jorge Hannas, declara aberta a reunião, que tem a
finalidade de eleger o Presidente e o Vice-Presidente, de
designar o relator e de programar os trabalhos. A
Presidência solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente "ad hoc' informa ao Plenário que o Deputado
Miguel Martini, por indicação do Lider da Bancada do PSDB.
passa a integrar a Comissão como membro efetivo, no lugar do
Deputado Ajalmar Silva. Prosseguindo os trabalhos, o
Presidente subscreve as cédulas de votação, distribui-as
entre os Deputados presentes e indica o Deputado Miguel
Martini para atuar como escrutinador. Feita a eleição, o
escrutinador apura o seguinte resultado: para o cargo de
Presidente, é eleito o Deputado Miguel Martini, com três
votos, e, para o cargo de Vice-Presidente, é eleito o
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Deputado Geraldo Santanna, também com três votos. O
Presidente "ad hoc" proclama o resultado e empossa o
Presidente eleito, Deputado Miguel Martini, a quem passa a
direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança dos
colegas ao indicá-lo para presidir os trabalhos e informa
que empossará o Vice-Presidente em outra oportunidade, Isso
Posto, a Presidência suspende a reunião por 2 minutos.
Reabertos os trabalhos, com o 'quorum" regimental, e
registrada a presença do Deputado Alberto Pinto Coelho, o
Presidente informa que o prazo de funcionamento desta
Comissão se iniciou em 20/9/96, deve-se encerrar em 18/11/96
e pode-se prorrogar por 30 dias. A Presidência sugere que a
Comissão se reúna, ordinariamente, às terças-feiras, às
15h30min, o que é aceito pelos parlamentares presentes.
Aberta a fase de apresentação de sugestões, o Deputado
Gilmar Machado apresenta requerimento solicitando que o
Presidente do IPSEMG seja convidado a comparecer nesta Casa
para prestar esclarecimentos sobre a real situação
financeira desse órgão. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a participação dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a reunião a se realizar na próxima terça-
feira, às 15h30rnin. determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Jorge Hannas.
ATA DA 442 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quatorze horas e q uinze minutos do quinze de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados João Leite, Geraldo Rezende, Anivaldo
Coelho e Elbe Brandão (Substituindo 05 dois últimos aos
Deputados Gilmar Machado e José Bonifácio, resoectivamente.
Dor indicação das Lideranças do PT e do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
João Leite assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que proceda á 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 ng 968/96. que contém a proposta orçamentária
para 1997, é de 11 a 25 de outubro, de 8 às 18 horas, na
sala de apoio aos Plenarinhos II e III. Após, lê
corres pondências dos integrantes do Quadro Permanente das
Escolas Estaduais Professor Basilio de Magalhães e Benjamim
Guimarães, publicadas na edição do Diário do Legislativo'
de 10/10/96. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se a
l Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A Presidência registra a presença
dos membros da Comissão de Representação sobre Turismo, Srs.
Celso Morandi. da FIEMG e da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis - ABIH -; George Norman Kutova, da
Assoc i ação Comercial de Minas - ACMINAS -: Edmundo Lanna
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Neto, da Associação Brasileira de Empresas de Entretenimento
e Lazer - ABRÂSEL -; Antônio Claret Guerra, da Associação
Brasileira de Jornalismo e Escritores de Turismo - ABRAJET -
Antônio Henrique B. Paula, do Serviço de Aprendizagem

Comercial - SENAC -; Gil Carneiro de Almeida e Venceslau
Cunha, da União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE
-; Silvio Grossi, da Associação Mineira de Municípios - AMM
-, e da Sra. Elizabeth Ribeiro, da Associação Brasileira de
Agências de Viagem - ABAV. Á Presidência concede a palavra
ao Sr. George Norman. Secretário Executivo da Comissão de
Representação do Seminário Legislativo sobre Turismo, para
que ele faça uma apresentação dos anteprojetos resultantes
desse seminário. A seguir. o Presidente submete a matéria á
apreciação dos membros da Comissão, O Deputado Romeu
Queiroz, presente neste momento, e outros parlamentares
fazem uso da palavra, conforme consta nas notas
taquigrãficas. Prosseguindo, a Presidência solicita aos
Deputados que subscrevam a matéria apreciada e suspende a
reunião por alguns minutos para que a Comissão agradeça a
presença dos convidados. Reabertos os trabalhos, passa-se à
3a fase da ordem do dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
no lQ turno, o Projeto de Lei ng 837/96 (relator: Deputado
Gilmar Machado); e. no 2Q turno, os Projetos de Lei ngs
848/96. na forma do vencido no lQ turno, e 891/96 (relator:
Deputado João Leite), e 863/96 (relator: Deputado Gilmar
Machado). A Presidência submete a votação, nos termos da
Deliberação da Mesa nQ 487. os Requerimentos flQS 1.660,
1.662 a 1.664/96, que são aprovados. Logo apôs. a
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei flQS 177 e 289/95, 692, 766
e 797/96, 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. 22 de Outubro de 1996.
Anderson Adauto. Presidente - Gilmar Machado - João Leite.

ATA DA 46 REUNIÃO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
As dez horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Carlos Murta, Bonifácio Mourão e
Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva.
declara aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofícios de funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda
nos Municípios de Carmo do Paranaiba e de São Gotardo os
quais foram publicados no 'Diário do Legislativo" de
20/9/96. A Presidência informa, ainda, que os avulsos do
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Projeto de LeinQ 968/96, que contém a proposta orçamentária
para 1997, já se encontram á disposição dos Deputados para
consulta e que o prazo para apresentação de emendas ao
projeto vai até o dia 25/10/96. O Presidente informa,
também, o recebimento das seguintes proposições e a
designação dos respectivos relatores: Projetos de Lei ngs
919 e 925/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 929 e 945/96
(relatora: Deputada Elbe Brandão). Esgotada a matéria
destinada á la Parte da reunião, a Presidência passa á 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
em 2Q turno, os Projetos de Lei flQ5 832 e 859/96 (relator:
Deputado Arnaldo Penna); 854/96 na forma do vencido em lg
turno, 833 e 861/96 (relatora: Deputada Elbe Brandão) e os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 795 e
802/96. 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, 23 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna - Leonicio Bouças
- Alencar da Silveira Júnior - Carlos Murta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Np 919/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto

de lei em epigrafe acrescenta parágrafo ao art. lg da Lei n
9.532, de 30/12/87.
Publicada em 20/8/96, a proposição foi distribuída á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer
de mêrito, nos termos do art. 195, c/c art. 103. 1. do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo acrescentar dispositivo
á Lei nQ 9.532, de 1987, garantindo a Diretor de
estabelecimento estadual de ensino o direito de continuar a
receber a remuneração do referido cargo comissionado após
ser exonerado, desde que o tenha exercido por, pelo menos.
cinco anos. Em outras palavras, a proposição assegura a
esses servidores o direito de apostilarem-se no cargo de
Diretor de escola após cinco anos de seu efetivo exercício.
No Estado de Minas Gerais, está em vigor uma regra geral

válida para todos os servidores públicos estaduais, segundo
a qual o apostilamento somente ê possível a pós dez anos, no
minimo, de exercício rio cargo de provimento em comissão, por
força do que dispõe o art. lQ oa Lei nQ 9.532. de 1987.
A proposição em ap reço propõe uma exceção á regra geral
citada, permitindo Que os Diretores escolares possam se
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apostilar dentro de um prazo menor. A medida poderia, à
primeira vista, ser interpretada como uni mero privilégio a
ser concedido aos ditos Diretores. Todavia, não se trata
disso, conforme veremos após as ponderações que se seguem.
Os ocupantes dos cargos de provimento em comissão são
nomeados e exonerados livremente, consoante determina o art.
37, II, da Carta Magna. Em relação ao cargo comissionado de
Diretor de escola pública, no entanto, o Governo do Estado
tem implementado um sistema bem diferente para o seu
provimento.
Primeiramente, os candidatos ao cargo devem submeter-se a
provas para avali ação de titulação e capacidade técnica. Em
seguida, os classificados participam de um processo eletivo
realizado no âmbito da comunidade escolar, no qual votam os
servidores da escola, os alunos nela matriculados e os
responsáveis pelos alunos. Após a eleição, o Chefe do Poder
Executivo tem, ainda, a prerrogativa de nomear ou não o
vencedor do pleito, que exercerá as funções do cargo pelo
prazo de três anos.
E assim que a administração pública atual, por decisão

discricionária, tem conduzido o processo de provimento dos
cargos de Diretor escolar, e, a julgar pelo sucesso desse
sistema e pela ampla aceitação da comunidade escolar, é
possível que as próximas administrações optem por sua
continuidade.
Vê-se, dai, que o acesso a cargos públicos de Diretor
escolar é muito complexo e diferenciado do procedimento
comumente adotado para o provimento dos demais cargos
comissionados, ficando, também, evidente a dificuldade de os
seus ocupantes permanecerem na diretoria pelo longo prazo de
dez anos.
Deparamo-nos, pois, com a seguinte situação: a regra geral,
que prevê o apostilamento após dez anos de exercício do
cargo, é evidentemente injusta para com os Diretores
escolares, sendo quase impossível para eles alcançar esse
beneficio.
Ora, como bem frisou a Comissão de Constituição e Justiça
ao examinar os aspectos legais da matéria em pauta, a
igualdade jurídica somente deve prevalecer para os que são
especificamente iguais, sendo inerente ao principio da
eqüidade tratar diferericiadamente aqueles que se encontram
em situação fática desigual, como é o caso dos Diretores
escolares. Por isso, torna-se imperativo conferir a esses
servidores um tratamento legal especifico e excepcional.
Além disso, a medida justifica-se ainda mais ao

considerarmos a necessidade de se valorizar o profissional
da educação, sobretudo os Diretores das escolas públicas, os
quais estão imbuídos de responsabilidades pedagógicas
especial issimas, o que lhes exige qualificação, dedicação
exclusiva e grandes sacrifícios para o fiel cumprimento de
sua importante missão educacional
A matéria afigura-se conveniente e oportuna, razão pela

qual merece a acolhida desta Comissão.
Conclusão
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Isso posto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

919/96, na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Carlos
Murta - Alencar da Silveira Júnior - Jorge Eduardo de
Oliveira - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 951/96
Comissão de Defesa do Consumiaor

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Arnaldo Penna, tem como objetivo proibir a utilização de
banco de fibra ou material similar nos ônibus que fazem o
transporte coletivo intermunicipal e dar outras
providências.
Publicada em 12/9/96, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 8/10/96, emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.
Agora, para atender ao que dispõe o art. 195. c/c o art.
103, VI, 'c, ao Reg imento Interno, veio o projeto a esta
Comissão, para receoer parecer de mérito.

Fundamentação
O projeto em discussão visa, sobretudo, melhorar a
qualidade do transporte coletivo intermunicipal, serviço
público prestado em caráter privado, mediante delegação.
Não há dúvida de que as providências de que cogita o
projeto são fundamentais para a melhoria tanto do conforto
quanto da segurança dos passageiros que utilizam tais
serviços.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal ng 8.078. de
1990) que disciplina as relações de consumo diz.
textualmente:
"Art. 4Q - A Política Nacional de Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o res peito a sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, Dern corno a transparência e harmonia oas
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
a) por iniciativa direta (grifo nosso).
Vê-se, pois, que a proposição em tela está plenamente de
acordo com as normas de proteção ao consumidor,
especialmente naquilo que se refere à segurança do
passageiro, conforme previsto no art. 8Q da citada Lei ng
8.078, de 1990.
Esse é mais um passo para se diminuir o número de vítimas

de acidentes no trânsito ou mesmo para minorar a gravidade
das lesões sofridas por essas pessoas.
Nesse caso, o poder público estadual, na condição de
titular da delegação do serviço mencionado, tem total
obrigação de zelar e1a incolumidade física aos passageiros
transportados e, também. de estabelecer as regras da
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execução do serviço, de forma a preservar tanto a segurança
do passageiro quanto a sua dignidade como pessoa humana.
As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça aprimoraram sobremaneira a medida aqui cogitada,
razão pela qual as acolhemos integralmente.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lg
turno, do Projeto de Lei rg 951/96 com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade, relator -

Carlos Pimenta.
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ATAS

ATA DA 1979 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência aos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila
e Rémolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 996 a 998/96 - Requerimentos nos 1.726 a 1.748/96 -
Requerimento do Deputado Marcos Helênio - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e
Simão Pedro Toledo e da Comissão de Educação - Oradores
Inscritos: Discursos cos Deputados Carlos Pimenta, Durval
Angelo, Alencar da S'lveira Júnior, Paulo Piau e Gilmar
Machado - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Acorco de ...'aeranças; Decisão ca P-esidéncia -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Requerimentos:
Renovação ca votação ae requerimento da Deutaaa Elbe
Brandão; aprovação; verificação de votação; inexisténcia ce
quorum' para votação; anulação da votação; questão de

ordem; chamada de recomposição de quorum"; existência de
número regimental para votação; renovação da votação de
requerimento da Deputada Elbe Brandão; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira, Elbe Brandão
(4), Marcos Helênio e Ailton Vilela; aprovação - 2a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 13.101; discursos dos Deputados Marcos
Helênio, Durval Angelo e Gilmar Machado; chamada de votação
secreta; não-coincidência do número cc votantes com o de
sobrecartas; anulação da votação; renovação ca votação do
Veto Parcial á Proposição cc Lei ng 13.101; chamada cc
votação secreta; existência de 'quorum' para discussão;
anulação da votação - Discussão, em turno único, do Veto
Total á Proposição de Lei ng 13.118: encerramento ca
discussão; chamada de recomoosição cc 'Quorum": inexistência
de número regimental para 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 -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
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 - Geraldo Santanna -
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Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária. para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 996/96

Institui a Campanha de Captação e Redistribuição de
Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus da AIDS.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída a Campanha Permanente de Captação
e Redistribuição de Medicamentos ás Pessoas Portadoras do
Vírus da AIOS, com o objetivo de:
1 - desenvolver trabalhos ce parceria entre o Estado e a

sociedade na captação dos medicamentos:
II - garantir o acesso da população aos medicamentos.
Art. 2Q - A campanha será realizada pelos órgãos estaduais
responsáveis pelas ações de saúde e de assistência social.
Art. 3Q - O órgão estadual responsável pela distribuição

dos medicamentos às unidades de saúde instituirá um banco de
medicamentos provenientes de doações, contribuições e ajuda.
Art. 4Q - AS unidades de saúde manterão uma lista

atualizada dos estoques de medicamentos a serem
redistribuidos.
Art. SQ - Terão acesso gratuito aos medicamentos os
pacientes referidos no art. lQ desta lei, desde que a
indicação clinica seja avaliada por unidade de saúde da rede
pública.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Geraldo Rezende

Justificação: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde
- OMS -, o número de casos de AIOS cresceu 60% no mundo todo
desde julho de 1993. Caso essa taxa de crescimento seja
mantida, o mundo terá aproximadamente 41 milhões de doentes
no ano de 1999.
Alguns estudiosos do assunto, ligados ao Programa Nacional

da AIDS, como o sociólogo Alexandre Granjeiro, confirmam que
as tendências apontam para um crescimento da doença nas
regiões mais pobres.
A Conferência Internacional da AIOS, realizada em
Vancouver. Canadá, em julho deste ano, trouxe grande
contribuição ao concluir que a doença caminha para se tornar
perfeitamente controlável, através da descoberta de nova
classe de anti-retrovirais.
Somente com o controle oa doença, o Ministério da Saúde
prevê um gasto de R$140.000.000.00 no ano de 1997.
Por outro lado, a Lei ng 8.080, oe 19/9/90. prevê a
possibilidade de recebimento ce recursos provenientes de
doações. ajuda e contribuições para o orçamento destinado ao
Sistema Unico de Saúde - SUS.
Para que esse pressuposto se realize, faz-se necessária a

mobilização de toda a sociedade.
Dessa forma, o projeto pretende instituir um banco para

doações provenientes das famílias dos pacientes que
utilizaram os medicamentos, prevendo a captação e a
redistribuição destes às entidades vinculadas ao Programa da
AIOS, com o intuito de repassá-los às populações carentes.
E evidente o mérito desta proposição. Assim, solicitamos o

apoio dos nossos pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Socai e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, cic o art. 103, co
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 997/96
Institui oDia do Município Mineiro.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta
Art. 1Q - Fica instituido o Dia do Município Mineiro, a ser
comemorado anualmente na data de 16 de julho.

1 Q - A semana em que recair o dia 16 de julho constitui
período de celebração civica em todo o território mineiro,
sob a denominação de Semana da Comunidade.

- O poder público promoverá reuniões e solenidades
alusivas à data a que se refere este artigo. nas quais
deverão ser realçados a formação sócio-histórico-cultural
dos municípios de Minas Gerais e os procedimentos
necessários ao pleno exercício da cidadania.

3g - A Capital do Estado será transferida.
simbolicamente, para a cidade de Mariana no Dia do Município
Mineiro.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei ng 7.561, de 19 ae outubro de 1979.
Sala das Reuniões. 22 de outubro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Em projeto de emenda à Constituição por mim

apresentado, formulei a seguinte proposição: Que o art. 256
da Constituição do Estado passe a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 256 - E considerada data cívica o Dia do Estado de

Minas Gerais, celebrada coincidentemente em 21 de abril, Dia
de Tiradentes.

l Q - A semana em que recair o dia 21 de abril constitui
período de celebrações cívicas em todo o território mineiro,
sob a denominação de Semana de Minas Gerais e da
Inconfidência.

- A Capital do Estado será transferida simbolicamente
para a cidade de Ouro Preto no Dia do Estado de Minas
Gerais.".
Uma vez aprovada a proposição, compreendo ser necessária a
criação do Dia do Município Mineiro para, dentro da
filosofia libertária de Minas, o poder público Contribuir
com a promoção de estudos que possibilitem realçar a
formação histórico-Cultural de nossos municípios e as
condições para o fiel exercício da cidadania.
As razões para criação do Dia do Município Mineiro são tão
importantes como aquelas que instituíram o Dia do Estado de
Minas Gerais, e a melhor data para sua comemoração é o dia
16 de julho, data da fundação de Mariana, que celebra, este
ano, 300 anos, tendo aquela cidade sido a primeira vila, o
primeiro bispado, a primeira Capital de Minas.
Mariana já recebe de todo o Brasil, no dia 16 de julho, a
presença de grandes personalidades, que são homenageadas
pela municipalidade. Faz-se, também nessa data, a
transferência simbólica da Capital do Estado.
Nenhuma outra cidade oferece, em Minas Gerais, razões tão

significativas quanto Mariana para a instituição de uma data
em que todos os municipios de Minas celebrem o Dia do
Município Mineiro. Qualquer outra escolha poderia resultar
em competições e disputas de hegemonia de uma cidade sobre
Outra. Isso não acontece com a indicação do primeiro
município de Minas, que é Mariana. Contudo, o Dia do
Município Mineiro não deverá ser feriado estadual.
Oxalá um dia todos os municípios sejam mobilizados para a
grande festa de civismo e da recuperação da memória
histórica dos valores deste grande Estado.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Assuntos Municipais, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 998/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Crisólita - ACC -, com sede no Município ce Crisólita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Crisõlita - ACC -, com sede no Município de
Crisõl ita.
Art. 2g - 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.
Kemil Kumaira
Justificação: A Associação Comunitária de Crisólita - ACC -
é uma entidade sem fins lucrativos, cuja diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não percebem qualquer
remuneração oelo exercido aos cargos que ocupam. Tem corno
objetivos promover atividades sociais, culturais e
desportivas, prestando assistência às pessoas carentes e
zelando pela melhoria das condições de vida do povoado e
pelo seu embelezamento.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a

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

REQUERIMENTOS
NQ 1.726/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas á instalação de um escritório dessa
Empresa no Municipio ae Ibracatu.
NQ 1.727/96. ao Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas á instalação de um escritório dessa
Empresa no Municipio de Glaucilândia.
Ng 1.728/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMÂTER-MG com vistas á instalação de um escritório dessa
Empresa no Município de Guaraciama.
Ng 1.729/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas á instalação de um escritório dessa
Empresa no Município de Olhos d'Agua.
NQ 1.730/96. do De putado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas á instalação de um escritório dessa
Empresa no Município de Santo Antônio do Retiro.
Ng 1.731/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas à instalação de um escritório dessa
Empresa no Município de Luislândia.
NQ 1.732/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
da EMATER-MG com vistas à instalação de um escritório dessa
Empresa no Município de Patis (- Distribuídos à Comissão de
Agropecuária.
NQ 1.733/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente co
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BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Município de Patis.
Ng 1.734/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Município de Glaucilândia.
Ng 1.735/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Município de Guaraciama.
NQ 1.736/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas á instalação de uma agência desse Banco no
Municipio de Ibiracatu.
NQ 1.737/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo aoSecretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Município de Santo Antônio do Retiro.
NQ 1.738/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Município de Luislândia. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Ng 1.739/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender ao
Município de Patis.
NQ 1.740/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender ao
Município de Luislândia.
NQ 1.741/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender ao
Municipio de Santo Antônio do Retiro.
Ng 1.742/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de urna radiopatrulha para atender ao
Município de Ibiracatu.
NQ 1.743/96, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender ao
Município de Guaraciama.
NQ 1.744/96. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma radiopatrulha para atender ao
Município de Glaucilândia. (- Distribuídos à Comissão de
Defesa Social.)
NQ 1745/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Charitas II, localizada no Município de São João
del-Rei, por seus 101 anos ce existência.
Ng 1.746/96. do De

p
utado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Luz. Amor e Liberdade, localizada nesta Capital,
por seus 14 anos de existência.
Ng 1.747/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Independência e Liberdade, localizada nesta
Capital, por seus dez anos de existência.
NQ 1.748/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vigilantes da Verdade, localizada nesta Capital,
por seus 14 anos de existência. (- Distribuídos á Comissão
de Educação.
- E também encaminhado á Mesa requerimento do Deputado

Marcos Helênio.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior e Simão Pedro Toledo e da
Comissão de Educação.

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

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr.	Presidente. Srs.

Deputados, imprensa aqui cresente, amanhã, dia 24 de
outubro, o Sr. Presidente da República estará mais uma vez
presente no nosso Estado. Participará de solenidades em
companhia do Governador Eduardo Azeredo em várias cidades e
encerrará sua rápida visita no Norte de Minas, na cidade de
Salinas, onde estará inaugurando o asfalto da BR-251,
ligando definitivamente a região com a Rio-Bahia.
Sem a menor sombra de dúvida, essa obra representa um

passo importante para consolidar o desenvolvimento regional.
O grande movimento daquela rodovia vai favorecer enormemente
as cidades e interligar outras regiões do Estado.
facilitando o transporte pesado do Sudeste para o Nordeste
brasileiro.
E bem verdade que tal obra chega com, pelo menos, oito

anos de atraso, mas o importante é que vem em boa hora,
graças ao esforço dos representantes e ao empenho direto do
Governador Eduardo Azeredo. A região reconhece esse esforço,
sabe da importância fundamental da obra, mas é necessário
que todos nós possamos mostrar ao Presidente da República
outros grandes problemas e a enorme carência do Norte de
Minas e do alto Jequitinhonha.
Oportunidade melhor do q ue essa não teremos tão Cedo. A

presença de tantas autoridades na região. oue clama e pede
socorro, pode favorecer e constituir uma força de apoio e de
reivindicação para o Sofrido Norte de Minas. E necessário
que tenhamos a oportunidade de chegar ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso e mostrar a S. Exa. que, ao lado da
preocupação política com o processo de reeleição, temos que
voltar as nossas vistas para uma região que possui um dos
maiores potenciais deste Pais, mas que encabeça a lista dos
excluídos, aumentando o grande bolsão de pobreza do Brasil.
Não queremos ser lembrados e chamar a atenção com

caravanas ou com projetos mal elaborados, feitos de última
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hora, que servem mais aos interesses politicos de uma
minoria.
As regiões do Norte de Minas e do alto Jequitinhonha

constituem um grande contraste. Numa ponta, existe a pobreza
absoluta. A falta de condições básicas está presente em
todos os municípios em áreas como saúde, educação e apoio ao
homem do campo. Faltam estradas e recursos para que se
melhore a qualidade de vida do Norte-mineiro.
De outro lado, temos projetos importantes no setor de

aproveitamento hídrico dos rios da região, corno o PROMOVALE,
para o aproveitamento dos rios Jequitinhonha e Pardo. Temos
a perspectiva de construção de uma obra fundamental, não só
para o Norte de Minas, mas para o Governo brasileiro, que é
a barragem de Irapé.
Como se pode ver, há muito a ser feito naquela região. O

desânimo vem por conta de atitudes como a que foi denunciada
pelo jornal "Estado de Minas na edição de hoje: o
Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da
SUDENE - AMAMS - . Sr. Manoel Capuchinho, tentou marcar uma
audiência com o Presidente da República, ou pelo menos um
contato de poucos minutos, para entregar-lhe farta
documentação mostrando com clareza e com dados
Incontestáveis a situação de emergência e de calamidade por
que passa a região. Infelizmente, essa audiência, por
determinação do Cerimonial do Presidente, não poderá ser
realizada, mesmo acompanhando a comitiva oficial dois
Senadores e oito Deputados Federais, além do próprio
Governador e de vários Deputados Estaduais. Na pauta,
certamente estará o 'lobby' da tese da reeleição. As
discussões certamente fluirão sem o empecilho dos abnegados
e preparados seguranças, e no final tudo será uma grande
comemoração.
Queremos apresentar nossa solidariedade ao Prefeito Manoel

Capuchinho, Presidente da AMAMS. Certamente juntaremos
nossos esforços aos dos Prefeitos Norte-mineiros e, juntos.
procuraremos a melhor oportunidade de chegar ao Presidente e
entregar-lhe a pauta de reivindicação regional.
Chega de tanta passividade e de esperar a boa-vontade dos

governantes. Não somos nem melhores nem piores do que
ninguém. Não podemos mais aceitar a exploração e ser
colocados como os grandes coitados, os autênticos excluidos
das ações politico-administrativas dos mandatários do poder,
ficando sempre na expectativa da chegada da hora, sem que
nada de concreto possa ser efetivado.
A grande luta passa por uma tomada de posição séria e por

uma mudança de comportamento de todos nós. Enquanto
estivermos preocupados com as próximas eleições, com o
processo de bajulação e de apoio deste ou daquele politico
para as nossas pretensões pessoais, esquecendo de
compromissos sérios e inadiáveis, estaremos contribuindo
cada vez mais para a exploração e o esquecimento de
problemas que degradam a qualidade de vida de milhares de
pessoas, como acontece no Norte de Minas.
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Queremos que o dia de amanhã seja para o alto Jequitinhonha
não apenas um dia de festa, em que as crianças vão ficar nas
ruas com as bandeirinhas do Brasil, acenando para o
Presidente da República e para as autoridades. Não apenas um
momento fugaz, um momento de festa, em que se comemora o
asfaltamento de 52 km de estrada que, como já disse, está
atrasado há oito anos. Queremos que os outros grandes temas
sejam colocados ao lado da pauta, do lobby', da força de
pressão em cima dos parlamentares mineiros com a tese da
reeleição. Nossa região, neste momento, clama por uma ajuda
necessária, importante e emergencial. Certamente queremos
estar ao lado do Presidente da AMAMS, ao lado dos Prefeitos,
principalmente dos Prefeitos das cidades recém-emancipadas
do Norte de Minas, para ter a oportunidade de entregar essa
pauta de reivindicações, que foi feita com muita
responsabilidade, com a ajuda de órgãos importantes como a
UNIMONTES e a AMAMS e com a ajuda de cada um dos Prefeitos,
mostrando que o Norte de Minas não bate mais palmas e não
apóia mais apenas essas ações imediatistas. Queremos um
plano de governo que possa ser levado aquela região com
objetividade, seriedade, competência e, principalmente, com
o respaldo de nossas autoridades. Muito obrigado.
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, a situação em que se encontra o setor
público, no Brasil, é caótica. Estamos vendo municípios com
grande atraso no pagamento até dos salários dos servidores e
com inadimplência enorme em diferentes áreas. Estamos vendo
a situação dos Estados, que convivem com as mesmas
dificuldades. Só que, na hora de fazer o diagnóstico, faz-se
de forma superficial, o que leva a soluções também
superficiais. Sabemos que essas dificuldades pelas quais os
municípios passam têm uma causa bem clara. Trata-se dos
juros da dívida pública, que estão fazendo com que Estados e
municípios paguem juros absurdos, em alguns casos de até 9.
10 ou 11%, para rolar suas dividas. A situação mais clara é
a do Estado de Minas Gerais, com uma divida de quase
R$12.000.000.000,00, R$8.000.000.000,00 somente de divida
mobiliária, pagando juros de quase R$500.000.000.00 por ano.
E promove, agora, uma grande reforma, anunciada como a
redenção, demitindo 32 mil servidores da área da educação;
demitindo 800 servidores de outras áreas; anunciando cortes
de cargos e 7.400 demissões pelo PDV. Mas todo esse
movimento dará uma economia ao Estado de R$200.000.000,00
por ano. E muito menos do que se gasta com a divida pública.
E importante dizer a quem interessa essa situação de juros
altíssimos. Vai interessar diretamente ao capital
internacional, que está tendo lucros altíssimos e absurdos
através do mercado de futuros e da financeirização. Na
década de 80, as bolsas de valores tiveram um crescimento
quatro vezes maior do que o mesmo setor na Europa. Hoje,
essas políticas neoliberais, ao elegerem o Estado como
grande inimigo e, dentro do Estado, como bode expiatório, os
servidores públicos, se mostram ineficientes, camuflando e
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disfarçando esses interesses internacionais que estão por
trás do jogo.
Gostaria de registrar a situação por que passa o Município
de Contagem, que está vivendo, em função dos juros da dívida
pública, uma situação de caos. Em virtude da greve do setor
da limpeza, há uma semana não existe coleta de lixo na
cidade. A área da educação também está passando por muitos
problemas, porque, em função da greve dos professores - cuja
paralisação já atingiu mais de quatro meses durante este ano
-, não existe prazo suficiente, até fevereiro de 1997, mesmo
sendo utilizados todos os recessos e todos os sábados, para
que o calendário letivo de 180 dias seja cumprido.
Em função de um novo atraso no pagamento, amanhã, às 8
horas, no espaço popular, no centro de Contagem, haverá uma
assembléia unificada do setor público do município, quando
os servidores de todas as áreas irão se aliar à greve dos
funcionários dos setores da limpeza e da arrecadação. São 11
mil servidores no município, sendo que alguns não recebem
seus salários há quatro meses; aqueles cujos salários são
mais baixos estão sem pagamento há 45 dias. A maior parte
dos funcionários da área da educação está com seus salários
atrasados há 60 dias. A situação é tão grave que os
professores não têm como se deslocar de suas casas até o
local de serviço, porque não podem pagar a passagem de
ônibus.
No entanto, de forma irresponsável, o ex-Prefeito Ademir
Lucas contraiu uma enorme divida para realizar obras, em
alguns casos supérfluas para a cidade. Hoje, tais obras
consomem 50% da arrecadação de ICMS do município, que ficam
retidos no BEMGE para o pagamento dos credores. Gostaria de
dizer que não existem grandes problemas relacionados com o
funcionalismo público de Contagem, porque somente 42% da
arrecadação do município estão comprometidos com o pagamento
dos aposentados e dos servidores da ativa.
Portanto, essa situação de caos exige uma resposta. Num
primeiro momento, é fundamental que o Governo Federal
repense sua política de juros, deixe de ser capacho do
capitalismo internacional e resista a essa política do
entreguismo do Brasil. Num segundo momento, é necessário que
o atual Prefeito não só denuncie a grande divida contraída
pelo ex-Prefeito, que está estrangulando os pagamentos dos
funcionários municipais, mas também tome uma medida rápida
para sanar tais irregularidades, porque os funcionários não
podem ser considerados culpados pela crise, pagando uma
conta que não foi feita por eles.
Diante de tantos problemas, estranhamos a conivência do Sr.
Governador do Estado com a situação caótica de Contagem. O
Governador, por ser do mesmo partido do Prefeito, está se
negando a cumprir decisões judiciais, que já determinaram
intervenção no município. Tenho em mãos uma decisão
judicial, através do Ofício nQ 555/96, de 8/4/96. do
Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, baseado no
art. 90, XV, da Constituição Estadual, de intervenção em
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Contagem, porque esse município, desde 1968, não paga
desapropriações de terrenos á Empresa Belo Horizonte de
Imóveis Gerais S.A.
Outro pedido de intervenção foi encaminhado há Quatro

meses pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Contagem.
por dois motivos: o atraso no pagamento e a apropriação
indébita dos valores descontados dos servidores para o
IPSEMG, que não foram repassados, l evando ao caos também o
atendimento de saúae dos servidores. Esse pedido de
intervenção, também despachado favoravelmente pelo Tribunal
de Justiça, ainda não foi cumprido pelo Sr. Governador do
Estado, e fica bem claro que a intervenção é necessária para
que se paguem as precatórias de desapropriação e os salários
dos servidores. Perguntamos se o Governacor do Estado
adotaria a mesma atitude conivente se o Prefeito não fosse
do seu partido ou se não pertencesse à sua base de
sustentação aqui na Assembléia. Quero comunicar que semana
que vem entrarei, nas comissões competentes desta Casa, com
um pedido para processar o Sr. Governador por crime de
responsabilidade, pelo não-cumprimento de decisão judicial,
por não cumprir a Constituição do Estado. Amanhã, vamos à
Assembléia Unificada dos Servidores Públicos de Contagem, a
fim de trazê-los para cá para exercerem pressão sobre os
Deputados, para oue processemos, por crime de
responsabilidade, o Governador do Estado. Ele tem que
determinar a intervenção no município, pois essa é uma
situação de insolvência. O receio dos servidores de Contagem
é que, a partir de lQ de janeiro do ano que vem, com sua
posse, o Sr. Newton Cardoso da Silva não pague os salários
dos servidores, que serão, mais uma vez, responsabilizados
por essa crise. Os servidores entendem que só a intervenção
no Município de Contagem resolveria o problema da crise e do
pagamento de seus salários. Infelizmente, a Prefeitura não
tem a mesma atitude com relação a outros fornecedores, nem
com empreiteiros ou terceiros na responsabilidade do
pagamento de suas dividas. Queremos que a prioridade seja
dos servidores públicos. De fato, em Contagem, há 8 anos.
havia 4.700 servidores. Hoje, somam quase 11 mil. E esses
servidores reconhecem o inchaço da máquina que os tucanos
aplicaram no município. Queremos deixar Dem claro que a
folha de pagamento consome apenas 42% da arrecadação do
município, entre pagamento de a posentados e servidores da
ativa. Na próxima semana, promove remos um debate, com a
presença do Sindicato dos Servidores Públicos de Contagem.
da Associação dos Professores de Contagem, do Sindicato dos
Servidores da Saúde, trazendo para esta Assembléia, palco de
deliberações, as pressões para oue sejam encontradas
soluções para a situação em que vive Contagem. Isso é
importante, uma vez que uma decisão judicial tem que ser
cumprida pelo Sr. Governador. A decisão é clara e determina,
em dois momentos distintos, a intervenção na Prefeitura de
Contagem. Em 3 de Outubro. assistimos a como um péssimo
Governo leva um povo a manifestar seu voto de protesto e de
repúdio, votando em quem não vai trazer solução para os
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problemas de Contagem, pelo contrário, apenas agravará, mais
ainda, o setor do funcionalismo e a vinculação e o conluio
do município com as empresas privadas, história Que todos
conhecemos. Queremos uma decisão antes de lQ de janeiro.
Amanhã estaremos, na Assembléia, encaminhando aos servidores
do município os procedimentos que aqui adotaremos, com O
objetivo de processar o Sr. Governador por crime de
responsabilidade, caso não determine a intervenção no
Município de Contagem, caso não estanque a crise em que o
município se encontra. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, companheiros da imprensa,
senhores e senhoras visitantes, há aproximadamente um ano,
daqui desta tribuna, fiz um pronunciamento sobre o desastre
ecológico no rio das Velhas, acontecido na região do
Município de Corinto.
Naquela época, toneladas de peixes foram mortos, no mais

grave acidente ambiental já ocorrido em Minas Gerais, em
todos os tempos.
Exatamente no dia 20 de outubro do ano passado, pedi
abertura de inquérito policial para investigar o crime
ecológico no rio das Velhas, em conseqüência da reconhecida
falta de coordenação e operacionalidade dos diversos órgãos
responsáveis pelo meio ambiente no Estado. Era um caso de
polícia.
o próprio Secretário Estadual de Meio Ambiente, José Carlos
Carvalho, disse na oportunidade que o inquérito policial era
a única medida cabível para apuração de responsabilidades.
Pedi, ainda, a criação de uma comissão especial nesta Casa
para acompanhar as investigações, para posterior relato
público, apontando as causas e os responsáveis pela 'morte'
do rio das Velhas. Mas, infelizmente, não fui ouvido.
Sras. e Srs. Deputados, a defesa do meio ambiente e de

vidas é também responsabilidade desta Casa. Ela não pode ser
omissa. Afinal, fomos eleitos por pessoas, e bem vivas.
Pasmem, senhoras e senhores! Até hoje não se tem nada.
Nenhuma notícia sobre as causas e os responsáveis.
Fazendeiros da região de Corinto disseram na imprensa que a
Fundação Estadual do Meio Ambiente e o IBAMA só chegaram ao
local do incidente uma semana depois. Segundo técnicos da
FEAM, uma das prováveis causas da mortandade de peixes é a
descarga de detritos tóxicos industriais e de esgoto
residencial depositados às margens do rio das Velhas. Com  as
primeiras chuvas que caem neste período na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, os resíduos tóxicos são
removidos e levados pela cheia do rio.
Estou aqui, nesta tribuna, para fazer um alerta a todos os

órgãos envolvidos na defesa do meio ambiente, ao Governador
Eduardo Azeredo e aos Prefeitos das cidades banhadas pelo
rio das Velhas: as chuvas estão chegando. O rio Arrudas é um
dos principais poluidores do rio das Velhas. Aproveito a
"Semana da Água", evento realizado aqui em Belo Horizonte,



no qual se está discutindo a qualidade, a preservação e a
salvação dos nossos mananciais, para garantir o fornecimento
de água potável à população.
Ainda ontem, esteve em meu gabinete o Sr. Olinto Vieira

Machado, fazendeiro em Corinto, que denunciou a mortandade
de peixe no rio das Velhas. Ele veio me pedir, preocupado,
para mobilizar a opinião pública e a imprensa para o perigo
da repetição de nova mortandade de peixes no rio das Velhas
e no rio São Francisco.
O Sr. Olinto Vieira questiona a validade do investimento
feito nas obras do Arrudas, inclusive com a construção de
uma estação de tratamento de esgoto, se, depois de General
Carneiro, em Sabará, e em Capitão Eduardo, as agressões
químicas provocadas pelo esgoto industrial ainda
continuarem?
Ele acredita que as enchentes levaram veneno das fábricas e
indústrias da Grande Beagá. O Sr. Olinto, ex-Diretor da
Cooperativa dos Produtores de Leite Corinto, que agrega
aproximadamente 20 municípios, revelou-me que a preocupação
dos produtores é com a qualidade do leite na região e que,
com a poluição do rio, pode haver contaminação com sal de
arsênico e chumbo. A sua preocupação e a minha também é a da
contaminação indireta das pessoas, o q ue viria provocar
doenças em médio e em longo prazos nas populações
ribeirinhas. O Sr. Olinto disse-me que o gado não toma mais
água do rio nesses períodos de poluição.
Isso é uma prova do alto índice de contaminação da água do

rio das Velhas.
Mais uma vez, peço a esta Casa, aos órgãos responsáveis
pela defesa do meio ambiente, aos Governos Estadual e
municipais que ajam efetivamente para acabar de vez com esse
jogo de empurra e, realmente, salvem nossos rios, nossas
matas e florestas, enfim, para que seja dada uma melhor
qualidade de vida a todos os mineiros.
Portanto, peço ação, principalmente, da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente para se evitar a tragédia ecológica
acontecida no ano passado no rio das Velhas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, estou aqui - repito

- lendo um pronunciamento desta tribuna e pedindo a
responsabilidade do Governo do Estado. Sem dúvida nenhuma.
se tivermos neste ano a mesma mortandade no rio das Velhas.
entrarei com uma acusação-crime na Procuradoria, na
Delegacia, contra o Governador Eduardo Azeredo, porque a
gente avisa, fala, mas não é ouvido. O caso é sério, Srs.
Deputados.
Também desta tribuna, fiz um apelo ao Prefeito de Belo

Horizonte Patrus Ananias, para que mandasse, com urgência,
desentupir os bueiros em Belo Horizonte. Sou Deputado votado
aqui. Por isso, conheço os problemas e por isso estou
pedindo um trabalho preventivo. As chuvas estão chegando,
irão cair, e veremos ruas e bairros da cidade se alagarem,
causando prejuízo para a população.
Há quatro anos, a administração do PT. do Sr. Prefeito

Patrus Ananias, do Sr. Vice-Prefeito Célio de Castro, disse
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que tiraria os meninos das ruas e acabaria com os crimes.
Estamos esperando por Isso. O Sr. Célio de Castro disse que
não teve condições de tirar os meninos das ruas. A segurança
em Belo Horizonte está ruim, porque os meninos que o Célio
de Castro não tirou das ruas há quatro anos, hoje, são
marmanjos. Vemos por aí menino de rua barbado, por exemplo,
do tamanho do Deputado Durval Angelo; menino de rua que o PT
e o Vice-Prefeito Célio de Castro chamam de coitadinho e
que, hoje, está assaltando, matando e acabando com a família
belo-horizont i na.
Quando falo isso é porque conheço a política daqui. Com o

máximo prazer, concedo aparte ao De putado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Antes de mais nada,

gostaria de elogiá-lo. Os grandes temas que interessam ã
população devem ter o debate devido. Isso é muito louvável.
Quero elogiá-lo, ainda, porque há pouco anunciei q ue vamos

entrar com um processo, por crime de responsabilidade,
contra o Governador, por não cumprir a decisão judicial de
intervir em Contagem. V. Exa. também adotará o mesmo
procedimento na questão do crime ecológico e pela
incompetência e ineficiência dos órgãos do Governo para
responder a isso.
Entretanto, mesmo concordando com as questões anteriores,

quanto à terceira, quero dizer que o problema do menor de
rua não é tão simples assim. Se existem crianças e
adolescentes abandonados, é porque existe o maior
abandonado. Temos uma grande crise de desemprego. O partido
coirmão ao qual V. Exa. pertence é um dos mais rigorosos na
critica das políticas neoliberais que estão gerando todos
esses problemas. Se existisse uma solução mágica para o
problema, o então Prefeito Eduardo Azeredo tê-lo-ia
resolvido, não teria deixado esse problema para o mandato ao
atual Prefeito Patrus Ananias.
Acho que se torna necessária uma reorientação da atual

política mundial, que produz a exclusão, a miséria e a fome.
Não há responsabilidade nem conivência do nosso Prefeito de
passar a mão na cabeça de ninguém. O problema do menor
infrator está na Constituição, no Estatuto da Criança e ao
Adolescente, que V. Exa. conhece. Eles são de
responsabilidade do Governo do Estado. O que o Estatuto
garante aos municípios é a responsabilidade pela criança e
pelo adolescente em situação de risco. Mas o infrator é
responsabilidade do Governo. Existe, também, a questão ao
aparelhamento da policia, a questão da poHtica na SAREM,
que já discutimos aqui.
Gostaria de deixar claro que a questão da criança e CO

adolescente infrator não é de responsabilidade do municipio.
O Deputado Alencar da Silveira ,Júnior - Completando. Sr.

Presidente, fico muito feliz porque foi por iniciativa minha
que começamos a ter debates nesta Casa. Antigamente, quando
um Deputado ocupava a tribuna, todo o mundo dormia no
Plenário. Agora não. Temos condições de ter a participação
de todos.
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Respondendo ao Deputado Durval Ângelo, acho que,
realmente, eles são responsabilidade de todos nós. Mas
responsabilidade maior tem o Vice-Prefeito Célio de Castro,
que, na campanha eleitoral, na televisão, prometeu tirar os
menores da rua em seis meses. Mentia, naquela época, o
candidato a Prefeito de Belo Horizonte e, hoje, numa
campanha municipal, continua falando a mesma coisa.
Quanto ao problema de Contagem, nobre Deputado, sabemos

daquela situação, assim como V. Exa., que foi Vereador à
Câmara Municipal daquela cidade, que recebeu mais do que
deveria e que, agora, terá de devolver o dinheiro. Não há
dúvidas de que sabemos como era a Câmara Municipal de
Contagem.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado

Alencar da Silveira Júnior, quero aparteá-lo apenas para
fazer uma afirmação: o problema do menor abandonado, sem
dúvida, é um problema muito grande em nossa cidade e precisa
ser resolvido. Ele tem sido usado politicamente,
demagogicamente, por diversos políticos inescrupulosos.
O que acontece, Sr. Deputado, já está escrito: 'Sem Mim
nada podeis fazer". Sem Deus, o homem não consegue resolver
absolutamente nada. O que me causa temor e faz toda a cidade
de Belo Horizonte tremer é o fato de estarmos parados há
diversos anos. Estamos só com filosofias, filosofias e
filosofias. Enquanto isso, a cidade apresenta um trânsito
engarrafado. E não há solução para absolutamente nada. O Rio
de Janeiro já tem a "Linha Vermelha"; São Paulo está cheia
de ruas, viadutos, alargamento de pistas, e Belo Horizonte
está totalmente parada. E preciso que nossa cidade tenha
progresso ou, então, teremos que estabelecer outra Capital,
pois Belo Horizonte ficará inabitável se continuar apenas
filosofando, sem nenhuma realização.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Srs. Deputados...
O Deputado Anderson Adauto - Nobre Deputado Paulo Piau,
antes de iniciar suas palavras, o senhor me permitiria
apresentar algumas considerações ao Deputado que o
antecedeu?
O Deputado Paulo Piau - Perfeitamente.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Gostaria de
chamar a atenção dos companheiros para alguns fatos.
Acredito q ue não valha a pena entrar nos detalhes do que foi
dito pelo Deputado que ocupou a tribuna anteriormente,
exatamente porque ele procurou simplificar muito a questão
do menor abandonado, colocando a culpa em alguém que, como
sabemos, nada tem a ver com o processo. Há, entre o Prefeito
e o seu vice, uma linha invisível, e não sabemos definir o
lugar de cada um. Certamente, a responsabilidade maior na
condução de todos os problemas de uma cidade, sejam sociais
ou não, cabe, em primeiro lugar, ao Prefeito. Portanto,
acredito que não cabe ao Vice-Prefeito, candidato a Prefeito
atualmente, a crítica feita.
Mas eu gostaria de dizer algo, acho que vale a pena, para
que, de hoje até o dia 15 de novembro, as coisas fiquem
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claras aqui dentro da Assembléia: é que o nobre Presidente,
Deputado Agostinho Patrús, e o nobre Lider do Governo.
Deputado Romeu Quelroz, não mudaram em nada os seus métodos.
Eu me lembro, na legislatura passada, quando eles queriam
cutucar e açoitar o PT, eles encontraram um Deputado aqui na
Casa, o qual. Infelizmente, é da minha cidade: o Deputado
João Batista Rodrigues. Eles usavam o Deputado João Batista
Rodrigues para falar aquilo que eles não tinham coragem de
ir á tribuna dizer. Infelizmente, não modificaram em nada o
seu comportamento aqui nesta Casa. Se são os coordenadores
da campanha de nosso adversário Célio de Castro, em Belo
Horizonte, que venham à tribuna, e não fiquem.. (*.) Na
época, conheço a história do Deputado loão Batista
Rodrigues, . . . () para usar a tribuna e falar aquilo que
eles queriam que fosse dito. Então, eu gostaria que... Já se
passaram quatro anos, tanta coisa mudou neste Pais. A Mesa.
a Presidência da Casa e a Liderança do Governo podiam
aprimorar um pouco mais seus métodos, e não usar terceiros
para dar os recados que gostariam que fossem dados da
tribuna desta Casa. A tribuna, pela sua histõria, pelas
pessoas que a utilizaram, merecia um pouco mais de respeito.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Deputado
Paulo Piau, a Presidência gostaria de utilizar também este
momento para comunicar ao Plenário que fará retirar do
pronunciamento do Deputado Anderson Adauto expressão que
entende ser ofensiva a todos os Deputados. S. Exa.
infelizmente, não se encontra no Plenário, como usualmente
faz - utiliza o microfone e se retira. A Presidência quer
protestar e fará retirar das notas taquigráficas e dos anais
da Casa a expressão do Deputado Anderson Adauto. S. Exa. se
excedeu, e, portanto, a Presidência solicitará também ao
Corregedor da Casa que faça uma análise sobre esse
procedimento, porque isso vem denegrir a imagem da Casa. a
imagem dos 77 Deputados e, especialmente, a imagem do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que não merece esse
tratamento por parte do Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Paulo Piau - No periodo de 8 a 11/10/96, Minas

Gerais mostrou o seu brilho no Chile, Nação amiga que se
integrou recentemente ao MERCOSIJL.
Comandada pelo Governador Eduardo Azeredo, seguiu para o

Chile uma comitiva oficial composta por Secretários de
Estado e Assessores, a qual cumpriu uma apertada agenda de
trabalho junto ao mundo oficial chileno. Comandado pelo
Presidente do SEBRAE de Minas. Dr. Gilman Viana Rodrigues.
um grupo de 150 empresários. sobretudo pe quenos e médios,
foram negociar com os empresários chilenos na tradicional
roda de negócios.
Alguns resultados expressivos puderam ser evidenciados

nesta missão, quais sejam:
1. O respaldo de credibilidade que a missão governamental

ofereceu à missão empresarial e vice-versa. Enquanto a
comitiva governamental cumpria agenda oficial, comentava-se
sobre os negócios que estavam sendo realizados de fato. Por
Outro lado, entre os empresários chilenos e os brasileiros.



LI

Ë com alegria q ue novamente ocupo esta tribuna, pois
estamos comemorando uma vitória que vem transformar
significativamente  vida dos índios Maxacalis.
Depois de muito empenho dos índios e de tantos que defendem

a sua proteção, com direito a uma vida digna, finalmente, no
último dia 2, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou
a homologação das terras dos indios Maxacalis, j á demarcadas
administrativamente desde 1993.
O processo de levantamento fundiário dessa reserva, que
finalmente trouxe como resultado a demarcação, foi iniciado
em 1988. Dela FUNAI, com o apoio do INCRA. Essas
demarcações, no entanto, foram contestadas judicialmente
pelos fazendeiros que também ocupam a área e, desde então,
os indios viviam em compasso de espera, inseguros, sem meios
de subsistência e em conflitos constantes com os
fazendeiros.
Em novembro do ano passado estivemos na reserva Agua Boa,
localizada no Município de Bertôpolis, vale ao Mucuri, com a
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e Meio
Ambiente, acompanhados também da Deputada Maria José
Haueisen e do Deputado Carlos Murta. Ali, a reserva era
dividida em duas glebas devido á presença de 13 fazendas em
uma área de 1.800ha onde fica o rio Umburana, o q ue impedia
o acesso dos indios á água, que é de grande importância para
a cultura de sua lavoura e para sua pesca. Sem ajuda e
condições para sua subsistência, os índios se dirigiam ã
cidade de Bertópolis, onde seus valores culturais entravam
constantemente em choque com os da população local. Eles
eram rotineiramente rechaçados, acusados de roubo e de viver
obscenamente. Apenas 20% desses indios falam a lingua
portuguesa, e seus rituais, como a dança, são mantidos até
hoje.
Além das ocupações de boa-fé, a morosidade no cumprimento
administrativo da demarcação funcionou como estimulo a
outras ocu pações e aos inúmeros conflitos aue se seguiram.
Naquela oportunidade, apoiamos a campanha internacional
iniciada um mês antes pela homologação das demarcações e
fomos autores de requerimentos ao Presidente da República e
ao Governador do Estado. Tivemos, ainda, a oportunidade de
levar ao Fórum Nacional ae Direitos Humanos a nossa
reivindicação no sentido de darem continuidade ao processo
ce reparação dos direitos desses incios.
A campanha internacional conseguiu milhares ae assinaturas
em diversos países e, nos dias 17 e 18 de abril deste ano,
promovemos na Assembléia o 1 Seminário de Políticas Públicas
indigenistas, com participação de representantes das nações
indigenas de Minas Gerais, de organizações governamentais e
não governamentais.
Eu queria agradecer ao Governador Eduardo Azeredo, que
instituiu a Comissão Executiva para Assuntos Indigenas,
coordenada pelo Secretário Eduardo Barbosa, que vem
empreendendo importantes ações na área de saüde, atendendo
às nações incigenas.
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Assim, Sr. Presidente, ficamos felizes por ter contribuído
para o decisivo passo que foi dado para proteger
definitivamente a reserva Maxacali. Os fazendeiros que ainda
estão no local terão que desocupar a terra, mas, depois de
uma avaliação, serão indenizados pelas benfeitorias
construidas de boa-fé. Com o decreto, fica garantida aos
indios Maxacalis sua terra original, com 5.300ha.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

é motivo de alegria vermos o Partido da Social Democracia
contribuindo para resgatar o que é devido a esses povos.
Muito agradecido.
O Sr. Presidente - Em votação, o veto. A Presidência
convida para atuarem como escrutinadores os Deputados
Ajalrnar Silva e Bilac Pinto. Antes da votação, lembra ao
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar "sim', e os que desejarem rejeitá-lo deverão
votar "não". Resumindo, 'Sim mantém o veto; 'não' rejeita o
veto. Em votação, o veto ao inciso VII do art. lg, ao
do art. 4g e aos § lg, 2Q e 3g do art. 7Q. Com a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada para votação
secreta.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho PatrCjs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano
Batista - Alton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penria - Silac Pinto - Carlos
Pimenta - Durval Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio -
Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Solicito aos
escrutinadores Que procedam á abertura da urna para a
verificação da coincidência do número ae sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Os números conferem. Solicito aos

escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Votaram 'não' 7
Deputados; votaram "sim,.35 Deputados. Portanto, está
mantido o veto.
Votação do veto ao art. 3g. ao "caput' e ao ç lg do art.
4g. ao parágrafo único do art. 6g e ao art. 10, o qual
recebeu parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a
matéria a votação por escrutínio secreto. So l icito à Sra.
Secretária que proceda à chamada cos Decutados,
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na mesa de negociação, era citada a presença do Governador e
sua comitiva à procura de maior entrosamento.

2. Enquanto Minas Gerais e o Chile realizam negócios da
ordem de U$70.000.000,O0 por ano, em apenas um dia e meio de
roda de negócios foram efetivados U$47.000.000,00 envolvendo
café, autopeças, confecções, calçados, cobre, frutas,
máquinas e equipamentos diversos, etc. . . Sem dúvida, tal
negociação significa apenas um inicio de relacionamento
comercial entre o Chile e o Estado de Minas Gerais.

3. O interesse manifesto de um entrosamento cada vez mais
efetivo entre o Chile e Minas Gerais.

4. A identidade de propósitos e a compiementaridade qas
duas economias, com pequenos pontos ae conflito ou de
competição.

S. A possibilicade real de o capital chileno ser investido
em negócios no Brasil.
Há que se ressaltar a competência dO Governador Eduardo

Azeredo, demonstrada no comando da missão oficial, sendo até
mesmo recebido pelo Presidente chileno, Eduardo Frei, assim
como a condução competente dos pequenos e médios empresários
oelo Presidente cio SEBRAE de Minas, Gilman Viana Rodrigues,
pessoa de nossa admiração e de nosso respeito.
Outro as pecto importante a ressaltar é a situação

privilegiada da Nação chilena. Trata-se de um povo bem
educado, de cultura superior á dos outros povos da América
Latina. Aprenderam na prática o que é a abertura econômica
internacional, acima de qualquer outro pais da região, sabem
valorizar o setor produtivo e investiram com determinação no
conhecimento do mercado internacional na integração com o
MERCOSUL vão, sem dúvida, vender serviços para os países
a 1 i acos.
Por outro lado. Minas Gerais, mais q ue o Brasil, busca

ganhar competência através do entrosamento efetivo entre o
Governo e a sociedade civil. As câmaras setoriais, tão bem
conduzidas pelo Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia e
com a presença constante do Governo e dos empresários,
representa um fórum de diálogo e de busca de solução para
problemas comuns. Temos esperança de que Minas deixe a
retórica do diagnóstico e passe para a fase ce tomada de
decisões que levem a um desenvolvimento harmónico e
acelerado dos mineiros. Como fizeram os chilenos.
Dentro do meu tempo ainda, concedo aparte ao Deputado

Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - E muito importante
esse enfoque da questão dos novos parceiros que o Brasil
está estabelecendo em nivel de MERCOSUL, e elogio o colega
Dor essa intervenção, mas gostaria de esclarecer algumas
auestões da intervenção do Sr. Deputado Alencar cia Silveira
Júnior.
Concordo com o Deputado Anderson Adauto no sentido de que o
Governo, no desespero de uma candidatura que já despenca
abaixo de 20%, planta alguns Deputados para,
sistematicamente, fazerem intervenções, denunciando,
criticando alguma questão do candidato Célio de Castro. E o
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que é interessante é que não são colocadas pessoas
competentes e preparadas para fazer essas intervenções.
Alguns confundem-se e pensam que estão sentados, talvez, em
alguma catraca de õnibus, falando; ou no rio, fazendo algum
serviço; ou numa banca de jogo do bicho. Então, confundem-
se. e vemos algumas intervenções despreparadas.
E lanço um desafio: que o próprio Líder do Governo venha

aqui defender ou, se quiser, fazer ataque ao PT ou a algum
partido que apóie a candidatura de Célio de Castro.
Ou. quem sabe ainda, para fazer um debate positivo a fim

de vermos o que propõe o Sr. Amilcar Martins para Belo
Horizonte.
Gostaria de dizer que o nobre colega es quece que, durante

dois anos, foi Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte e usava o mesmo expediente da Câmara de Contagem,
que era o de pagar por declaração de Deputados. E quem dava
declaração na Câmara de Belo Horizonte era o Deoutado José
Maria Pinto. Era público e notório que havia sempre uma
ajuda-paletó" que os Vereadores de Belo Horizonte davam a
esse Deputado por suas declarações. Expediente esse que o
Deputado Gilmar Machado, que fornecia declarações para a
Câmara Municipal de Contagem, nunca usou. E o Presidente da
Câmara era o Sr. Alencar.

E quero dizer mais: o mesmo Tribunal de Contas que decidiu
pela devolução de Contagem está, com relação aos dois
primeiros anos em que o Sr. Alencar foi Vereador em Belo
Horizonte, processando pelo mesmo motivo, por usar
declaração paralela. E ele era o Presidente. Eu não era da
Mesa da Câmara de Contagem, não decidia sobre pagamento. E,
no caso de Belo Horizonte, era o contrário. Ele era o
Presidente, era o ordenador das aespesas da Câmara. Isso é
lamentável. Queremos que os debates tenham a grandeza das
pessoas. Se não for possível a grandeza fisica, pelo menos a
espiritual.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) -

Parabenizo S. Exa. pelo pronunciamento e deixo claro, com
relação às palavras do Deputado Anderson Adauto, que isso
pode até ter acontecido, mas ele também fazia esse trabalho
quando colocava sua fala a serviço do Governo Newton
Cardoso. Quando o colega Durval Angelo diz que o Tribunal de
Contas está também investigando as contas da Câmara
Municipal, deixo claro que o Deputado está faltando com a
verdade. Nos dois anos em que estivemos à frente do
Legislativo Municipal de Belo Horizonte, isso não aconteceu.
As contas foram aprovadas, e tudo estava certo. Pode até ter
acontecido no passado, não na época em que estávamos à
frente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que se pauta
sempre por receber a declaração oficial da Mesa da
Assembléia Legislativa. Totalmente diferente do que acontece
em Contagem.
Quando subo à tribuna e coloco um problema de Belo

Horizonte é porque faço política em Belo Horizonte e conheço
seus problemas. Não é preciso o Presidente Agostinho PatrCjs
ou o Deputado Romeu Queiroz pedirem para eu dizer isto ou
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aquilo; eu digo o que estou sentindo hoje: o povo belo-
horizontino foi ludibriado, o povo belo-horizontino
acreditou numa mentira de campanha. Se quiserem, trarei as
fitas daquela época em que o Sr. Célio de Castro, na
televisão, dizia que tiraria os menores das ruas em seis
meses. Ele mentia naquela época.
Quero deixar claro aos Deputados desta Casa q ue. Quando
falo aos problemas de Belo Horizonte. conneço a politica de
Belo Horizonte, conheço a vida do belo-norizontino. Sou o
12Q Deputado mais votado em Belo Horizonte e me preocupo com
a cidade porque aqui também vivo.
Vamos fazer, sim, nobre Deputado Durval Angelo, um debate;
vamos mostrar a administração do PT. o que foi feito nestes
quatro anos de administração. Belo Horizonte precisa de
obras no sistema viário; Belo Horizonte está intransitável;
Belo Horizonte tem marmanjos nas ruas, porque os menores que
Célio de Castro prometeu tirar das ruas não foram tirados.
Vemos, hoje, mais uma vez, o povo belo-horizontino sendo
enganado com promessas falsas. O candidato Sr. Célio de
Castro já teve oportunicace de fazer, porque participou da
administração Patrus Ananias. Se há solução hoje, por que
não houve há quatro anos? Por que não houve solução no
período em que participou da administração? Por que a
promessa vem agora? E isso que quero deixar claro.
Quanto ás palavras cio Deputado Anderson Adauto, posso dizer
apenas que fico surpreso de ver isso aqui, hoje. Essa deve
ser a prática que ele usava no tempo de Newton Cardoso.
Muito obrigado.
O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado. Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.
- Palavras expungidas por determinação do Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, presentes nas galerias, senhores
representantes da imprensa, sei que tenho apenas 3 minutos,
mas queria fazer um convite aos ilustres Deputados e
Deputadas para participarem, na próxima quinta-feira, de um
debate na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e de
Defesa Social, O Deputado Alencar da Silveira Júnior está
sempre preocupado com os problemas de Belo Horizonte, com a
violência. Quero, então, convidá-lo para particloar desse
evento. Queremos debater o orçamento do Estado referente á
área de segurança.

Fizemos um requerimento que foi acolhido pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, que é presidida pelo
Deputado João Leite, e estaremos debatendo a Situação da
violência que assola Belo Horizonte, em virtude do
narcotráfico que hoje começa a ocupar e ganhar dimensões
cada vez maiores aqui na Capital, por falta de equipamentos
para a policia e de melhores condições de fiscalização. Não
há uma política definida para essa questão. Falo isso porque
minha cidade. Uberlândia, é vitima e rota de traficantes. Só
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para vocês terem urna idéia, nesse último mês foram
apreendidos mais de 2,5kg de cocaína e mais de 20k9 de
maconha, o que demonstra um aumento muito grande. Os
traficantes ficam cada vez mais ousados. O uso do "crack
tem aumentado o número de mortes e a violência que os
viciados praticam.

Para resolvermos esse problema, precisamos ter seriedade.
Não adianta ficarmos aqui com demagogia, com disputa de
campanha, porque isso não vai mais enganar a população de
Belo Horizonte, que é extremamente esclarecida para saber
diferenciar uma proposta objetiva e concreta de questões
elei torei ras.

Fizemos o requerimento e o apresentamos. Quero parabenizar
os Deputados da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais e da Comissão de Defesa Social, que aceitaram
promover esse debate em audiências públicas, para que a
população de Belo Horizonte, o representante das associações
de moradores, o Comandante da Policia Militar e o Secretário
da Segurança Pública participem e, possamos, num debate
sério, fraterno e franco, enfrentar essa Questão, juntamente
com o orçamento do Estado. Não adianta nada ficarmos aqui
falando isso ou aquilo se depois não vamos ter dinheiro para
executar as propostas. Queremos aqui, nobre Deputado Alencar
da Silveira Júnior, convidá-lo, já que V. Exa. tem tanta
preocupação com Belo Horizonte, a participar desse
importante debate, porque é desse jeito que vamos resolver
os problemas. E preciso discutir, falar, mas é preciso ter
ações objetivas e concretas. Queremos convidá-lo para uma
ação objetiva e concreta e convidar também todos os
Deputados a participar da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, que vem fazendo um grande trabalho, exatamente
á procura da tranqüilidade de todos os cidadãos. Isso vem
fazendo com que a Assembléia participe e ajude a solucionar
os graves problemas que hoje atingem os direitos individuais
dOS cidadãos.
Vamos aproveitar este momento de debate do orçamento do

Estaco para que possamos fazer um debate profundo sobre a
situação financeira deste Estado e, acima de tudo, sobre a
situação dos nossos servidores, que hoje passam por momentos
extremamente delicados. Ontem, ouvimos, aqui, uma fala
precisa do Deputado Paulo Schettino, que falava da situação
difícil pela qual passa a Policia Civil do nosso Estado. Não
só os servidores da Policia Civil, mas todos os servidores
do Estado vivem um momento de angústia, quando vêem no
orçamento uma proposta de reajuste zero. E preocupante. e
precisamos dar respostas a isso. Isso aumenta a
intranqüilidade, não só dos servidores, mas também do
conjunto da população, quando vemos diminuídos os recursos
para investimentos. Vamos aproveitar esse momento
importante, quando temos, em mãos, a peça do orçamento que
vai definir o que será possivel e o que não será possível
ser feito no próximo ano, para que possamos fazer um debate
importante, um debate onde todos possam coocar suas idéias,
a fim de que os poucos recursos do Estado possam ser bem
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aplicados naquelas questões essenciais e fundamentais.
Concedo um aparte ao ilustre Deputado Alencar da Silveira
Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Acho importante

essa discussão, mas gostaria de deixar claro aqui o que
aconteceu neste Governo do Prefeito Patrus Ananias. Nobre
Deputado, fiz uma visita à Prefeitura e consegui uma verba
de R$60.000,00 para construir um centro de convivência na
Vila Pinho. Faltava o terreno. O terreno existe e é da
Prefeitura. O Prefeito Ananias me recebeu muito bem e mandou
analisar a situação. A Administração Regional do Barreiro
não cedeu o terreno. Tivemos que comprar uma casa simples
para ser uma sede. AO invés de termos um centro de
convivência, construido com o dinheiro do Estado e da
Prefeitura de Belo Horizonte, tivemos que comprar uma sede
para uma associação comunitária. E muito dificil, nobre
Deputado Gilmar Machado, quando tentamos ajudar.
Infelizmente, o PT, pelo fato de este ano ser um ano
eleitoral, não nos dá condições. O Prefeito Patrus Ananias
não cedeu o terreno. O que tenho feito em Belo Horizonte, e
repito mais uma vez, por ser votado aqui e por reconhecer os
votos que tive, estou fazendo através de associações de
bairro, porque não tive nenhuma abertura da Prefeitura
Municipal do PT, porque entendo que o Patrus pode ser até
bem intencionado, mas sua equipe é confusa.
Deixei na Câmara Municipal uma proposta de publicidade em

táxi a fim de que os taxistas pudessem ter uma renda a mais.
Isso era para ser implantado há dois anos. Sabem o que
aconteceu? Não foi implantado porque a BHTRANS queria o
dinheiro para seus cofres.
Tentar fazer e ajudar Belo Horizonte estou tentando e

estou ajudando com as associações. Agora, discutir o
orçamento do Estado quero sim. Quero ajudar Belo Horizonte,
mas, em contrapartida, precisamos ter uma abertura. Temos
que esquecer a política, porque a política passa.
O nosso cargo passa. O cargo do Prefeito passa. Belo

Horizonte é grande e vai continuar, porque ê uma cidade
forte.
Nobre Deputado Gilmar Machado e todos os seus companheiros

de bancada, estou tentando fazer alguma coisa por Belo
Horizonte. Tentei, várias vezes, fazer uma parceria com a
Prefeitura, mas, infelizmente, não tive as portas da
Prefeitura abertas. Lembro ainda que o Prefeito Patrus
Ananias foi vereador na mesma é poca em que eu, e é uma
pessoa bem intencionada, mas, infelizmente, as reuniões que
são feitas pela administração, pelos funcionários do PT que
vêm de todas as partes do Brasil para ajudar a somar em Belo
Horizonte, criam, com certeza, dificuldades. Mas o Deputado
pode contar comigo, que estarei brigando por Belo Horizonte
também na questão do orçamento do Estado.
O Deputado Gilmar Machado - Para concluir, quero colocar

que nós, em Belo Horizonte - e falo nós, porque Patrus
Ananias representa o PT aqui -, tivemos uma administração
que não vou dizer que é de 100%, porque não há pessoas
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perfeitas. Cometemos equívocos, aceitamos as criticas e
aprendemos com elas, mas em Belo Horizonte avançamos na
questão do orçamento. Aqui, as associações é que definem o
orçamento. Acabou aquela história dos donos, de pessoas que
mandam. Em Belo Horizonte, agora, é diferente, Deputado
Alencar da Silveira Júnior, as questões são discutidas com
os moradores para se descobrir o que realmente interessa a
eles e não ao parlamentar. E essa mudança preocupou algumas
pessoas que pegavam dinheiro do Estado para fazer política
para si. A Prefeitura de Belo Horizonte mudou nesse sentido.
E é exatamente por isso que o povo está com Célio, porque o
orçamento participativo vai continuar, garantindo que as
pessoas participem e não permitindo que os políticos
aproveitem para pegar dinheiro do Estado para dizer que
foram eles que fizeram as coisas. O povo agora define o que
é mais importante. Não é mais o político, do seu gabinete,
que vai definir se vai fazer alguma coisa em determinado
bairro. Essa foi a grande mudança de Belo Horizonte - que
está acontecendo em vários lugares do Pais -, e é por isso
que o povo quer as nossas administrações.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Tenho

a certeza de que a administração foi belissima, mas, no
entanto, estamos vendo, hoje, no 2Q turno, em Belo
Horizonte, não o candidato em quem votei, que foi Virgilio
Guimarães. Estamos vendo que, infelizmente, o PT não
consegue fazer o seu sucessor. Sem dúvida, eu gostaria que
houvesse uma continuidade da administração petista, com
Virgílio Guimarães, mas a população não entendeu isso.

O Deputado Gilmar Machado - Concedo o aparte.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria de

entender uma coisa. Temos conhecimento de que o PDT, do qual
o nobre Deputado faz parte, tem, em nível federal, uma
política de combate ao neoliberalismo e às reformas
neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Também em nível
estadual, o PDT já tomou uma posição, que é a de apoio á
continuidade da administração de Patrus, através do Vice-
Prefeito Célio de Castro. Entendo, como alguém Que defende a
democracia, e para defendê-la um dos primeiros pontos é o
fortalecimento das instituições, inclusive as partidárias,
que o nobre colega, cumprindo decisão partidária, devia
estar aqui destacando essa decisão, com o voto em Célio e a
continuidade, e não dizendo o contrário, sendo o porta-voz
do Palácio da Liberdade.
O Deputado Gilmar Machado - Reforçando as minhas palavras,
na próxima quinta-feira, teremos esses debates na Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e na de Defesa Social,
para que possamos discutir o orçamento do Estado referente à
área de segurança, que é uma coisa que preocupa não só a
Belo Horizonte, mas ao conjunto do Estado de Minas Gerais.
O Deputado Gilmar Machado - Concedo o aparte ao Deputado

Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Sr. Deputado,
demais Deputados que aqui estão, há intervenções que nos
deixam realmente numa situação ridícula na Casa. Pessoas que



aqui chegam às vezes fazem um discurso sério, e nós temos
que aplaudir. Mas outros não. E, lamentavelmente, um
Deputado disse que Belo Horizonte vai ter que começar tudo
de novo, em sua administração. E essa avaliação não foi
feita pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior, mas pelo
Deputado Raul Lima Neto. Ora, Deputado, uma administração
que teve mais de 80% de aprovação E uma situação que fica
como um deboche. O Deputado perde a credibilidade e teria
que trabalhar dentro de uma seriedade...
Agora, o assistencialismo, esse atendimento clientelista
acabou. Hoje, o que tem que ser definido são as questões
prioritárias. Por exemplo, o Mineirão colocou grades sem
consultar ninguém e, agora, vai tirar. Quem vai pagar por
isso? Teria que ser pago por quem colocou. E isso que tem
que acabar; é preciso fazer o que a população decidir, o que
é prioritário, e não aquilo que está na cabeça do
administrador, por uma Questão de vaidade.
O Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao nobre Presidente a
gentileza do tempo concedido, para que pudéssemos fazer
nossa intervenção. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da
reunião, com a 1 51 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 das Bancadas com
assento nesta Casa, acordam em prorrogar o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei nQ 968/96, que
estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do
Estado e do orçamento de investimentos das empresas
controladas pelo Estado para o ano de 1997, até o dia
20/11/96.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz, Líder do Governo - Péricles Ferreira, Líder
da Maioria - Carlos Murta. Líder do Bloco da Mobilização
Social Progressista - Dilzon Melo, Líder do PTB - Jorge
Eduardo de Oliveira, Líder do PMDB - Sebastião Helvécio,
Líder do PPB - Francisco Ramalho, Líder do PSDB - Ivair
Nogueira, Líder do PDT - Jairo Ataíde. Líder do PFL - Olinto
Godinho, Líder do PL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1996.
Rémolo Aloise, l-Secretário, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião Dela Comissão de
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Educação - aprovação, na 45a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ngs 1.666 a 1.675/96, do Deputado Wanderley
Ávila (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Simão Pedro
Toledo - falecimento do Sr. José Rodrigues da Silva, em
Pouso Alegre; e Alencar da Silveira Júnior - falecimento do
Sr. Antônio Francisco Filho, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Renovação da votação do requerimento da
Deputada Elbe Brandão, em que solicita, nos termos
regimentais, seja atribuído regime de urgência ao Projeto de
Lei ng 987/96, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Turismo e dá outras providências, de autoria da Comissão de
Educação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita
aos Deputados que tomem seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Queiram se levantar os Deputados que votarem contra. (-
Pausa.) Votaram a favor 17 Deputados. Encontram-se nas
comissões 9 Deputados, perfazendo o total de 26 Deputados.
Não há' quorum' para votação, por isso esta Presidência
torna-a sem efeito, mas há "quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, devido ã
existência, na pauta, de matéria importante a ser votada,
peço recomposição de "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflim Jacob) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam
à chamada 46 Deputados; há 9 Deputados nas comissões.
Portanto, temos 55 Deputados presentes. Há "quorum' para
votação.
Renovação da votação do requerimento da Deputada Elbe
Brandão, em que solicita seja o Projeto de Lei ng 987/96,
que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo e dá outras
providências, apreciado em reunião conjunta das comissões a
que foi distribuído. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, os requerimentos dos Deputados Péricles
Ferreira, em que solicita que o Projeto de Lei ng 17/96, do
Tribunal de Justiça, que altera a composição do Tribunal de
Alçada e dá outras providências, seja apreciado
conjuntamente pelas comissões a que foi distribuido; Elbe
Brandão (4), em que solicita seja o Projeto de Lei ng
987/96, de autoria da Comissão de Educação, que dispõe sobre
o Conselho Estadual de Turismo e dá outras providências,
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distribuído à Comissão de Administração Pública: em que
solicita para o Projeto de Lei nQ 988/96, que dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo, de autoria da Comissão de
Educação, tramitação em regime de urgência, apreciação em
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído e
distribuição à Comissão de Administração Pública; Marcos
Helênio, em que solicita audiência da Comissão de Defesa do
Consumidor, para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n
2.147/96, de autoria do Governador do Estado, que dispõe
sobre o Código Sanitário; e Ailton Vilela, em que solicita
seja encaminhado apelo ao Ministro da Educação para que seja
assinada a portaria de reconhecimento da Universidade do
Vale do Rio Verde, no Município de Três Corações.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 1 Fase,
a Presidência nassa á 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação ca 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 935/96, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária de hoje.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei nQ 13.101. que autoriza a alienação das
ações da GASMIG. .4 Comissão Especial opina pela manutenção
do veto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

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

Deputados, Sras. Deputadas, demais pessoas presentes,
estamos encaminhando contrariamente ao veto do Governador do
Estado, porque, no tocante à questão da GASMIG. existem
vários estudos que mostram que a empresa é das mais
rentáveis. E a concessão de um produto estratégico e tem
mercados internacional e nacional excepcionais. Não estamos
entendendo exatamente como se está dando essa privatização.
Não somos contrários a certas privatizações, como as de
concessões de rodovias, às quais votamos favoravelmente, por
entender que o Estado tem sido incompetente na manutenção,
conservação e segurança das rodovias. Entretanto, em nível
nacional, por exemplo, no que se refere à questão da Vale do
Rio do Doce, é fundamental que se aprofunde um debate, até
por transparência. quando se descobre mais uma mina de ouro,
cujo potencial a ser explorado não se sabe ainda, porque não
saoemos exatamente o que há no Subsolo.
No caso da GASMIG, entendemos que os dados que nos

chegaram mostram que se trata de uma empresa extremamente
enxuta, eficaz, eficiente, altamente lucrativa e que não
tem, praticamente, nenhum funcionário. E uma subsidiária da
CEMIG: é uma concessão. Em virtude dos estudos que chegaram
ao nosso conhecimento, ficamos preocupados e devemos ter
mais responsabilidade. Esse estudo revela que o dinheiro
Que, possivelmente, seria arrecadado e tem sido arrecadado o
é em valores inferiores ao Que era previsto pelo mercado.
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Normalmente, é em valores bem abaixo de preço ce mercado que
ocorrem essas privatizações. Geralmente, esse dinheiro não
tem sido reinvestido em áreas de ação social. O que há é,
sempre, a perspectiva de que se vai negociar para se
investir mais na área social. Na prática, isso não ocorre.
Fazendo um paralelo, as pessoas que defendem a

privatização da Vale do Rio Doce esquecem que 7% do lucro
liquido dessa empresa, nas áreas de sua atuação, são
aplicados em investimentos sociais. Evidentemente, uma
empresa privada não vai ter a preocupação de aplicar em
lazer, em educação e em saneamento básico nas regiões de sua
atuação. Isso não faz parte de uma política que visa,
fundamentalmente, ao lucro. Entendemos que os setores que
estão indo bem não devem ser transferidos a preço vil.
Portanto, quanto à questão da GASMIG, temos alguns dados que
mostram que o gás natural ocupa lugar de desta que entre os
recursos energéticos mais consumidos no mundo, suprindo
cerca de 20% do consumo mundial.
( Lê:) "No Brasil. apesar de a participação do gás

natural na matriz energética ser ainda pequena (2,5%), houve
um crescimento acelerado dessa participação ao longo dos
últimos anos. De 1981 a 1995, a produção de gás natural no
Pais saltou de 6.800.000m3 por dia para 22.000.000m3 por
dia, resultando num crescimento médio anual de 8,8%. nesse
mesmo periodo.

A GASMIG foi criada em 1988, com a finalidade de explorar
a distribuição de gás no Estado. Para tocar o novo negócio,
foi escolhida a CEMIG, que, na época, se chamava Centrais
Elétricas de Minas Gerais; em função cia absorção da GASMIG,
ela passou a se chamar Companhia Energética de Minas Gerais.

"A GASMIG iniciou suas operações com a comercialização do
biogás produzido rio aterro sanitário da Prefeitura de Belo
Horizonte, em 1989. Posteriormente, foi firmado um acordo
com a PETROBRAS, visando á distribuição de gás de refinaria,
produzido pela REGAP. em Betim. Paralelamente, a equipe da
GASMIG negociou com a PETROBRAS um contrato de compra de gás
natural, através de um gasocuto. construido pela PETROBRAS,
ligando a bacia cie Campos à Refinaria Gabriel Passos, numa
extensão de 360km. O gasoduto tem uma capacidade máxima de
Dombeamento de 3.400m3 por dia. O investimento da PETROBRAS
foi de R$80.000.000,00." Está previsto mais um investimento
de mais R$20.000.000,00.

"Para a venda desse gás, foram, então, iniciadas
negociações com empresas mineiras situadas nos municípios ao
longo do gasoduto Campos-Betim. como Juiz de Fora,
Barbacena, Congonhas, Lafaiete, Betim, Contagem, Belo
Horizonte e Vespasiano." Nesse sentido, gostaria de alertar
os Deputados que atuam nessa região, comoa Zona da Mata e a
Grande BH, para que observem qual será o prejuízo causado
pela privatização da GASMIG. Como já mencionei, haverá um
investimento de R$20.000.000,00, do qual R$8.000.000,00
(40%) virão do próprio faturarnento da empresa.
"As perspectivas de crescimento e o potencial de mercado

da GASMIG são enormes. Está previsto um faturamento, em
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1996. de R$15.000.000,00 e. em 1997, de R$21 .000.000,0O. Já
em 1998, com previsão de faturamento superior a
R$38.000.000,00, a GASMIG passará a ter fluxo de caixa
positivo da ordem de R$4.500.000.00, com um lucro liquido
superior a R$2.500.000,00. As próprias exposições do Vice-
Presidente da CEMIG. Benjamin Campolina, e do
Superintendente de Gás dessa empresa, Antônio Otávio Ferraz,
feitas na Assembléia Legislativa, durante os debates
referentes á tramitação do projeto, são claras ao reafirmar
a boa "performance da GASMIG e o seu potencial enquanto
empresa."

Portanto, não estamos vendo fundamento para Que seja feita
uma privatização a toque de caixa. A intenção do Governo é
fazer caixa para uma possível aplicação nas áreas sociais.
No entanto, na prática, isso não tem Ocorrido, pois esses
valores estão muito abaixo do mercado, e não existe controle
sobre tal aplicação.
o Projeto de Lei ng 647/96 está eivado de erros e deve ser

mais debatido. Além do mais, não pode prosperar, porque
trata de uma solicitação para a alienação cia totalidade das
ações da GASMIG, em poder ca CEMIG, que representa 95.05% co
controle acionário daquela empresa, sendo 90.38% de ações
ordinárias.

Portanto, gostaríamos de fazer um apelo, no sentido de
aprofundar o debate, a fim de que mais uma empresa não seja
entregue a preço de banana. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. P r esidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o discurso neoliberal Que Impera no mundo é
a tese do Estado minimo. de acordo com a qual o Estado é
ineficiente para gerir qualquer tino ce negócio,
principalmente na área produtiva. Dai a grande palavra ae
ordem que promoverá a mágica em todo o sistema econômico ser
a privatização. Só que é um discurso que não se sustenta em
suas considerações mínimas. Inicialmente, vemos as
contradições, na própria política de privatização na
Argentina, onde se vende uma empresa estatal, a Aerolineas
Argentinas, à Iberia, empresa estatal espanhola. Também em
nível de qualioade co serviço, privatizou-se o sistema de
telefonia na Argentina; já no segundo ano de privatização,
em função das tarifas altissimas. verifica-se 40% de
inadimplência no sistema telefônico argentino. Então,
perguntamos se é, essa, uma receita neoliberal requentada.
que querem implementar no Brasil. Discute-se, em Minas
Gerais, a privatização da GASMIG, uma empresa lucrativa, com
menos de 50 servidores. Só que a privatização feita no
Brasil, com moedas podres, não gerou dinheiro novo para
fazer frente ao grande discurso de investimento em áreas
sociais.
Outra questão é uma reflexão sobre o q ue é setor

estratégico. O setor de distribuição de gás, tanto para as
empresas quanto para o sistema residencial, que seria o
futuro da GASMIG, é uma área estratégica; dai, a intervenção
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do Estado. Daqui a pouco também estaremos à mercê de cartéis
determinando e ditando os rumos da economia, colocando em
risco a própria questão de um regime democrático, da
autonomia e da independência de um pais. Somos contra a
forma com que o Governador do Estado, como primeiro aluno na
sala de espera do neoliberalismo do Sr. FHC, vem
implementando o sistema em Minas Gerais. Por isso somos
contra a privatização da GASMIG. Porém, o mais grave, além
da questão de princípios sobre o sistema neoliberal, ê o
fato de o Governador ter vetado exatamente o que tinha sido
acordado entre o Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, e
a Liderança da Oposição, representada por nós, no final de
junho ou inicio de julho oeste ano, quando tínhamos
concordado em suspender a obstrução, na perspectiva de que
duas emendas fossem acrescentaaas ao projeto: a primeira,
que mantinha o controle acionário da CEMIG e da GASMIG,
entendendo que a política do Estado, dessa forma, poderia
ser feita e continuar sendo aplicada. E ao se determinar,
também, preço de tarifas, prioridades no serviço, o Estado
teria um poder de barganha, de influência e de determinação
na ação da GASMIG. A outra emenda permitia aos servidores da
GASMIG participarem da compra de suas ações, processo este
usado em todas as privatizações no Brasil e até em outros
países.
Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, essas duas emendas não

foram cumpridas. O Sr. Governador - e acreditamos que o
Líder do Governo fale em nome dele -, não respeitou o
acordo. Por isso, repudiamos o veto, pois que segurança
teremos, daqui para frente, de que outros acordos de
lideranças sejam mantidos? Que segurança teremos em confiar
nas palavras dos Deputados? Acho, assim, que a rejeição do
veto tem que ser, além oe um principio filosófico aa baleia
co discurso neoliberal ca privatização. reafirmação de um
acordo de lideranças feito nesta Casa, para dar a segurança
de que podemos confiar em palavras empenhadas, em acordos
firmados. Todos se lembram de que, se não fosse esse acordo
aqui celebrado, dobraríamos todo o mês de junho segurando o
processo de votação, em função de insatisfações com a não-
liberação de verbas do PADEM e, também, com o processo
eleitoral que exigia a presença de muitos Deputados em suas
bases eleitorais. Assim, não haveria "quorum' para votação.
Queremos, sim, que haja respeito e compromisso com esse
acordo firmado. Vamos não só votar contra, mas estaremos
aqui encaminhando esse processo de obstrução, na defesa
daquilo que é patrimônio do Estado.
Podemos ilustrar essa situação com aquele poema que diz

mais ou menos assim: "Na primeira noite, entram em nosso
jardim e colhem uma flor, e não dizemos nada. Na segunda
noite, já não se escondem; pisam no canteiro e roubam outras
tantas e não falamos nada. Na terceira noite, roubam a voz
da nossa garganta". Acho que a GASMIG é uma porta para a
privatização do BEMGE; ê uma porta aberta para a vergonhosa
privatização da CEMIG. empresa da qual o Governo já vai
alienando ações. Ai, vamos ver, dentro de 10 ou 15 anos, que
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estaremos em campo político, levantando o Estado destruido,
em frangalhos, corno aconteceu no caso das privatizações das
rodovias no México, no sistema de telefonia na Argentina e
no sistema bancário no Chile. O rastro dessa política
neoliberal de privatização é o enfraquecimento dos estados
nacionais, é a fome, a miséria e. cada vez mais, as crianças
abandonadas pela rua; desemprego e atraso, porque nenhum
pais do mundo fez uma política de desenvolvimento que fosse
restritiva ao fortalecimento de sua economia nacional e ao
fortalecimento do Estado.
Temos muitos exemplos no mundo. A próp-ia Coréia fez a
abertura para capitais de aplicação no setor estratégico, de
área de tecnologia, só finalmente abrindo suas fronteiras
para bens de consumo.
E isso o que vemos: uma política neoliberal, requentada e
de muito mau gosto, que o Sr. Azeredo quer implantar em
Minas Gerais, que começa pela GASMIG. além de outras
políticas empreguistas e traidoras para a Nação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Deputadas, estamos aqui para encaminhar contrariamente ao
veto que S. Exa. o Governador fez às emendas que
apresentamos durante a votação e a tramitação desse projeto
na Casa. Queremos aqui expor as razões que nos levaram a nos
opor a essa concessão, á privatização que o Governo faz da
GASMIG.
Em primeiro lugar, queremos dizer que a GASMIG faz parte

da CEMIG. A CEMIG, hoje, controla a GASMIG. e o gás também é
uma fonte de energia. A CEMIG, como empresa do setor
energético, trabalha não só na área da eletricidade, mas
também em áreas de utilização da energia solar, da energia
eólica e da biomassa, sendo que o gás completa esse
arcabouço de materiais Que compõem o setor energético do
Pais. Assim, a CEMIG não poae ter a idéia ae trabalhar
apenas com uma área, Que é a eletrici qaqe, mas deve
trabalhar com o conjunto. Qualquer governo, se quiser ter
desenvolvimento, precisa ter energia, que é fundamental
Hoje, vemos que uma das questões que fizeram com que a

Mercedes se definisse por Juiz de Fora é exatamente porque
lá já temos o s canalizado, temos uma fonte de energia
extremamente imrtante, que, em nível mundial, noje,
representa em torno de 20%, exatamente o consumo mundial de
gás natural.

Entendemos que quando o Governador diz que não privatizará
a CEMIG porque é uma empresa importante para uma política de
desenvolvimento do Estado, há uma contradição. Quando o
Governador fala que não dá para privatizar a CEMIG porque
ela é importante para alavancar o oesenvolvimento, a GASMIG,
que é parte da CEM1G, controla também um aspecto importante
do setor energético.
São essas questões que nos levam a nos opor a esse projeto

de entrega da GASMIG. Além disso, o seu valor financeiro é
muito menor se for entregue. Agora, como uma potência
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geradora de desenvolvimento, o seu valor é muito maior.
isso que ocorre no caso da Vale. Vamos vender a Vale. O
valor que ela tem no mercado é muito menor que o potencial
que ela gera de desenvolvimento; este é muito maior do que
seu valor, mas levamos em conta apenas o patrimônio. A
capacidade de exploração e de geração de recursos é muito
maior do que simplesmente seus valores nominais.

Assim, estaremos votando contrariamente ao veto de S. Exa.
o Governador, porque entendemos que é fundamental manter o
controle energético, porque ele é fundamental para o
desenvolvimento.
A Chrysler acaba de definir a instalação de uma nova

empresa de automóveis no Brasil. no Estado do Paraná, e uma
das razões é porque eles detêm o potencial energético, que
também lhe é fornecido. Então, não podemos, em Minas Gerais,
abrir mão dessa empresa. Entendemos que é fundamental a sua
preservação para a CEMIG, para dar força a esta, e não ir
quebrando-a aos poucos, porque futuramente ela vai acabar
perdendo o sentido de existir.
E por isso que queremos pedir aos Deputados que pensem

muito bem antes de votar essa questão.
Vimos uma entrevista, na semana passada, do ex-Governador

Hélio Garcia, na qual ele se mostrava preocupado com o
processo de desmonte que vem sendo feito em cima da CEMIG.
Imaginem os senhores que, se Hélio Garcia, que ajudou a
eleger Eduardo Azeredo e o apóia, está demonstrando
preocupação, como não estaremos nós? Assim, deixamos
registrada nossa preocupação e nosso repúdio ao desmonte que
se faz da CEMIG e à entrega desse importante setor
energético, fundamental para o desenvolvimento de qualquer
estado e de qualquer pais. E por isso que a Bancada do PT
contrária a esse veto. Estaremos aqui votando para tentar
derrubá-lo e para que tenhamos essa empresa fortalecida
juntamente com a GASMIG. importante braço da CEMIG. e.
assim, Minas Gerais possa continuar fornecendo energia
barata, atraindo novas empresas, como aconteceu com a
Mercedes, em Juiz de Fora. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o veto. A Presidência irá
submeter a matéria a votação por escrutinio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra que
os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não.
Resumindo: "sim mantém o veto; 'não' rejeita o veto. Para
atuarem como escrutinadores, convido os Deputados Mauri
Torres e Carlos Murta. Com a palavra, o Sr. lg-Secretário,
para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam
à abertura da urna e á verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Foram encontradas
na urna 32 sobrecartas. Os números não conferem. Portanto, a
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Presidência torna nula a votação e solicita ao Sr.
Secretário que proceda á nova chamada dos Deputados, para
votação do veto.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 29 Deputados. Existem 4
Deputados nas comissões. Não r auorurn para votação, mas o
há para discussão. Por esse motivo, a Presidência torna sem
efeito a votação.
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de
Lei ng 13.118, que autoriza o Poder Executivo a celebrar com
o Sindicato Rural de Paiva contrato de concessão de direito
real de uso de imóvel que especifica. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
Tendo em vista que os vetos estão Sobrestando as demais

matérias da pauta e que há necessidade de 'quorum" para
votação, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada para recomposição de "quorum'.
O Sr. Secretário Deputado Rêmolo Aloise - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Responderam á
chamada 34 Deputados. Não há quorum" para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para
votação, e não havendo oradores inscritos para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as ex:raordinárias de logo mais, às 20 horas.
e de amanrià. dia 24. ás 9 horas, nos termos cos editais de
convocação, e 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 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Marco Régis e Jorge Eduardo
de Oliveira (substituindo este ao Deputado António Roberto).
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcelios, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião
destina-se a apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente informa aos presentes do recebimento do avulso do
Projeto de Lei ng 968/96. co Governador do Estado, que
contém a proposta orçamentária para o exercicio do ano de
1997, e esclarece que o prazo para apresentação de emendas á
proposição encerra-se no próximo dia 25. Encerrada a i
Parte da reunião, passa-se à 2a Parte, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa.
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
realização de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão
de Agropecuária e Politica Rural, com a finalidade de ouvir
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representantes da Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral. Secretaria de Industria e Comércio, Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAEMG - e
Instituto Mineiro de Agropecuária acerca de problemas
pertinentes aos projetos industriais e agroindustriais e
estudar alternativas de incentivo à despoluição ambiental.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida,
o Presidente passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação do Projeto de Lei ng 874/96, do
Deputado Sebastião Costa, que recebeu do relator da matéria,
Deputado Wilson Trópia, parecer pela aprovação. Colocado em
discussão e votação, é o projeto de lei 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, 23 de outubro de 1996.
ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconce'Ilos - Antônio

Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Ng 20/95

Conssão Esoecia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a Proposta de Emenda
à Constituição ng 20/95 objetiva alterar a redação do
caput" do art. 54 da Constituição do Estado.
Publicada em 6/10/95. a proposição permaneceu em poder da
Mesa por três dias, para receber emenda, conforme determina
o art. 209 do Regimento Interno.
Esgotado o prazo sem a apresentação de emenda, a proposta
foi encaminhada a esta Comissão Especial para receber
parecer, conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição ora analisada tem por
objetivo possibilitar a convocação, pela Assembléia
Legislativa, de Qualquer autoridade estadual para prestar,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado.
A atual redação do dispositivo que se pretende alterar
admite apenas a convocação de Secretários de Estado e
dirigentes de entidades da administração indireta, ficando
reservada a possibilidade de convocação de outras
autoridaaes estaduais às comissões permanentes e temporárias
desta Casa, de acordo com o art. 60, IV, da Constituição
Estadual.
Examinando os requisitos formais que regulam o processo
legislativo no que tange às propostas de emenda à
Constituição, verificamos. quanto à iniciativa, que a
proposição vem assinada por mais de um terço dOS membros da



Assembléia Legislativa, conforme determina o inciso 1 do
art. 64 da Carta mineira.
Por outro lado, analisando a proposição sob o ponto de
vista das limitações ao poder de reforma constitucional,
constatamos que, no que diz res peito aquelas de caráter
circunstancial, nada h, no momento, a impedir a tramitação
da proposta.
No tocante às limitações materiais, podemos também afirmar
que a proposição não versa sobre matérias excluidas da
incidência do poder de reforma.
Quanto ao mérito, estamos certos de que a alteração
proposta, ampliando o rol de autoridades passiveis de serem
convocadas a esta Casa, fortalecerá o Poder Legislativo.
De fato, quer atuando como legislador, quer atuando como
fiscalizador, é importante que o Poder Legislativo ouça as
demais autoridades do Estado a fim de que elas, expondo o
pensamento do Governo ou elucidando questões, contribuam
para o acerto das decisões parlamentares.
O comparecimento voluntário, ou seja, por iniciativa
própria, só é admitido, a pós entendimento com a Mesa da
Assembléia, aos Secretários de Estaco, para exporem assunto
de relevância de sua Secreta-'ia. Já o comparecimento
obrigatório. Que é fruto de convocação, ceve ser estendido a
um maior número de autoridades, para que a Assembléia possa
valer-se de tal prerrogativa quando sentir a necessidade de
melhor se informar sobre qualquer assunto de interesse para
Minas Gerais.
Entendemos, todavia, ser conveniente explicitar que o

Governador do Estado e o Presidente cio Tribunal de Justiça
se encontram fora cio alcance da norma. E Que, em face da
Pos

i
ção que ocupam como Cnefe do Poder Executivo e Chefe do

Poder Judiciário, respectivamente, a convocação dessas
autoridades iria ferir o principio da divisão de poceres,
além de não se coadunar com as regras de cortesia e de
harmonia que devem imperar nas relações entre os Poderes do
Estado.
Por fim, constatando a inexistência de cláusula de vigência
além de outras imperfeições, apresentamos o Substitutivo flQ
1 para adequar a proposição á melrior técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição no 20/95 na forma co Substitutivo ng

que apresentamos.
SUBSTITUTIVO No 1

Dá nova redação ao 'caput do art. 54 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - O "ca put' do art. 54 da Constituição do Estado de
Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas

comissões poderão convocar Secretário de Estado, dirigente
de entidade da administração indireta ou outra autoridade
estadual, exceto o Governador do Estado e o Presidente do
Tribunal de Justiça, para prestarem, pessoalmente,
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informações sobre assunto previamente determinado, sob pena
de responsabilidade no caso de ausência injustificada.'.
Art. 2g Esta emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões. 23 de outubro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Paulo Piau. relator - Ajalmar
Silva - Miguel Martini - Hely Tarqüinio - Jorge Eduardo de
Oliveira - Gilmar Machado - João Leite.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 932/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela visa a declarar de utilidade publica a Fundação
Abraham Kasinski, com sede no Município de Lavras.
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 referida Fundação vem desenvolvendo com altruísmo
programas que visam a amparar, fomentar e divulgar
atividades técnico-cientificas, educativas, culturais,
artísticas, filantrópicas, esportivas e de proteção
ambiental. Realiza congressos, simpósios e outros eventos
que buscam difundir temas ligados aos seus objetivos.
Tudo isso qualifica a entidade para receber o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 932/96 no l turno, na forma original
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Gilmar Machado. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI N9 943/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto
de lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Associação Musical Professor Eurico Heyden, com sede no
Município de Alfenas.
Publicado, o projeto foi examinado preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno.

Fundamentação
A Associação Musical Professor Eurico Heyden foi fundada em
31/3/79, com a finalidade de praticar e difundir a arte
musical como instrumento de cultura, além de prestar
serviços à comunidade alfenense nas festividades cívicas.
religiosas e recreativas.
Pelo trabalho que desenvolve, é justo e meritório Conceder-
lhe o titulo declaratõrio de utilidade publica.



Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 943/96 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 954/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio. o Projeto de Lei ng

954/96 objetiva dar a denominação de Prefeito Dercy Alves
Ribeiro à rodovia que liga a BR-262 ao Município de Pará de
Minas, passando por Florestal. Gameleira e Tavares.
Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, q ue não encontrou óbice à sua
tramitação, deve esta Comissão, agora, deliberar
conclusivamente sobre o projeto no lg turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O referido trecho rodoviário encontra-se sem denominação

oficial, conforme atesta o Diretor-Geral do DER-MG por meio
de expediente remetido a esta Casa.
Assim sendo, justa e oportuna se faz a homenagem, visto que
Dercy Alves Ribeiro, natural de Florestal, onde exerceu o
cargo de Prefeito Municipal por três mandatos, destacou-se
como incansável administrador, sempre buscando recursos que
promovessem o bem-estar da comunidade.
Dessa forma, a denominação proposta representa um ato de

consideração ao ex-Prefeito de Florestal
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto ce
Lei ng 954/96 no ig turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de Outubro de 1996.
Elbe Brandão. relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 962/96
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria aa De putaca El pe Brandão. o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Atlética São Paulo, com sede no Município de Muriaé.
Publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria para o ig
turno de deliberação conclusiva, co-'forme dispõe o art. 104.
1, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por finalidade proporcionar a
difusão do civismo e da cultura física. Procura também
incentivar seus associados e atletas a praticar e competir,
em nome da Associação, nas diferentes modalidades dos
esportes especializados.
Dessa forma, é justa a iniciativa de se declarar de

utilidade pública essa instituição.
Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 962/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 591/95
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Instituto
Apostólico Verbum Dei, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Entidade de objetivos filantrópicos. o Instituto Apostólico

Verbum Dei é voltado para o atendimento social e atua na
formação humana e religiosa dos jovens e da população mais
carente.
Pelo trabalho de caráter cultural e beneficente

desenvolvido pelo Instituto, ratificamos o posicionamento
desta Comissão no 1Q turno, considerando ser ele merecedor
do titulo declaratório de utilidade púDlica ora proposto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei riQ 591/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 898/96
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Arnaldo Canarinho. o projeto de
lei em tela visa declarar de utilidade pública o Prudentina
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria em pauta, entendemos ser pertinente declarar de
utilidade pública o Prudentina Futebol Clube, tenco em vista
a relevância de seus trabalhos para promover as práticas
esportivas amadorísticas nas suas diferentes modalidades.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 898/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 24 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Rémolo Aloise

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta e quorum.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio -

Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Dinis
Pinheiro - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ivo José - João Leite - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Romeu Queiroz - Ronalco
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Rêmoo Aloise) - As 14h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência ceixa ae abrir a "eunião, por
falta de "Quorurr", e convoca os De putados para a Ordinária
de debates de amanhã, dia 25. as 9 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
17/96

Reunião Conjunta cas Comissões ce Administração Pública e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto
de lei complementar em epigrafe altera a composição numérica
do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo de 10/10/96, a matéria

foi distribuida ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
A requerimento do Deputado Arnaldo Penna, aprovado em
16/10/96, a tramitação do projeto foi submetida ao regime de
urgência.
Aos 22/10/96, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.
Agora, em atenção a requerimento de autoria do Deputado
Péricles Ferreira, aprovado em 23/10/96. as Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária apreciarão a matéria em reunião conjunta.
Apôs esse breve relatório, passemos ao exame da
conveniência e da oportunidade da proposição, nos termos do
art. 103, 1, "a, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Atualmente, o Tribunal de Alçada do Estado se compõe de 47
Juizes, ocupando-se o Presidente e o Vice-Presidente
precipuamente com a condução dos assuntos administrativos do
órgão, enquanto os demais Juizes exercem as funções
propriamente jurisdicionais.
No decorrer do ano de 1995. cada um dos 45 magistrados com

atribuições jurisdicionais que atuam nesse Tribunal recebeu,
para relatar ou revisar, cerca de 25 processos por semana,
num total aproximado de 1.200 processos no ano, quantidade
bastante superior àquela que, de acordo com o lg do art.
106 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pode ser
considerada razoável ou seja. 300 processos ao ano.
Agravando esse quadro, há o fato de que, atualmente, quatro
cargos de Juiz no referido Tribunal se encontram vagos, em
virtude de divergência existente entre a Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção Minas Gerais - e o Tribunal de Justiça
acerca do critério de preenchimento das vagas do auinto
constitucional reservadas aos advogados. O desate dessa
controvérsia está a depender de decisão do Supremo Tribunal
Federal, não sendo, portanto, possivel prever quando se
verificará.
De outra parte, recente decisão da mencionada Corte Máxima,

publicada no "Diário de Justiça" de 19/4/96, sobre as regras
e arredondamento a serem opservadas no momento da definição
do número de Juizes do quinto constitucional, induziu a
necessidade de se realizar ligeira redistribuição dos cargos
ocupados pelos Juizes de carreira e pelos Juizes escolhidos
entre os advogados e os Promotores de Justiça,
esse contexto, a criação de três cargos de Juiz no

Tribunal em referência se nos afigura medida Oportuna, até
mesmo inadiável.
Finalmente, cumpre observar que o projeto, em seu art. 2g,
prevê a criação dos cargos necessários à estruturação da
assessoria direta dos três novos membros ao Tribunal de
Alçada. Com efeito, os Juizes dessa Corte são aooiados, nos
seus trabalnos jurisdicionais, por dois Assessores
Judiciários III, um Auxiliar Judiciário e um Assistente
Especializado. Assim, a criação de cargos pretendida se
apresenta perfeitamente justificada, devendo, entretanto,
corrigir-se o e

q
uivoco da menção ao cargo de Assistente

Auxiliar, já que a referência correta é ao cargo ce
Assistente Especializado. Para esse fim esoeciico,
propomos, ao final, a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar nQ 17/96 com a Emenda nQ 1. redigida a
seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 2g a Seguinte redação:
"Art. 2g - Ficam criados no quadro de pessoal a que se

refere o Anexo 1 da Lei ng 9.749, de 22 de dezembro de 1988.
6 (seis) cargos de Assessor Judiciário III. código TA-DAS-
05. simbolo de vencimento PJ-502: 3 (três) cargos de
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Auxiliar Judiciário, código TÂ-EX-02, padrão de vencimento
PJ-A23, e 3 (três) cargos de Assistente Especializado,
código TA-EX-04, padrão de vencimento PJ-A23.
Sala das Comissões. 24 de Outubro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende - Jairo Ataide.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto de
lei complementar epigrafado altera a composição numérica do
Tribunal de Alçada do Estado e dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi
encaminhado inicialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua constitucionalidade,
legalidade e Juridicidade.
A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
da matéria com a Emenda flQ 1.
Agora, cabe a esta Comissão emitir parecer sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária.

Fundamentação
A proposição aumenta a composição do Tribunal de Alçada dos
atuais 47 Juizes, previstos no art. 48 da Lei Complementar
ng 38. de 1994. para 50 Juizes, alterando conseqüentemente a
estrutura administrativa dos gabinetes com a criação de 12
novos cargos.
Consoante o art. 3Q da proposição, as despesas da execução
desta lei correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Tribunal de Alçada, pelo que a repercussão
orçamentária provocada pelo aumento do número de Juizes é
plenamente justificável em razão de tornar mais ágil e
eficaz o julgamento dos processos no âmbito ao mencionado
Tribunal superior.
Sabendo-se que a prestação de serviço juriscicional é
tarefa do Estado e uma garantia constitucional do cidadão, a
medida é oportuna, uma vez que o aumento do número de Juizes
e a criação de cargos na estrutura dos novos gabinetes de
Juizes em muito contribuirá para maior agilidade no exame
dos milhares de processos em grau de recurso que são afetos
à com

p
etência do Tribunal de Alçada. notadamente feitos de

natureza patrimonial, além dos processos criminais.
Observe-se Que a emenda da Comissão de Administração
Pública apenas corrigiu, em nova redação proposta para o
art. 2g, os dados relativos à terminologia e ao padrão de
vencimento dos cargos criados.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar ng 17/96. no lg turno, coma
Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de Administração
Pública.
Sala das Comissões, 24 d
Ajaima r Silva, President

Brandão - Jairo Ataide.
PARECER PARA O

outubro de 1996.
- Geraldo Rezende, relator - Elbe

lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 865/96
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Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei flQ 865/96, de autoria desta Comissão,
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, às Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição com as
Emendas flQS 1 a 8, que apresentou. O proleto deverá ser
apreciado, ainda, pela Comissão de Meio Ambiente, conforme
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios aprovado em
Plenário na reunião do dia 21/8/96.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito da proposição
Quanto aos aspectos ligados à agropecuária e ã política
rural

Fundamentação
O projeto de lei em exame é fruto das discussões
desenvolvidas pelos representantes dos diversos órgãos e
entidades, públicos e privados, presentes ao Fórum Técnico
Terra Viva - Uso. Manejo e Conservação do Solo, promovido
por esta Casa no mês de novembro de 1995. Á Qualificação e o
interesse dos participantes, observados por ocasião dos
debates, bem como a determinação de se apresentar logo um
anteprojeto de lei contemplando o que foi discutido,
demonstram, de forma inequivoca, a relevância da matéria
para a garantia da exploração agropecuária e do equilibrio
ambiental no Estado.
Constatou-se, naquela oportunidade, que, apesar de Minas
Gerais já dispor de leis Que disciplinam convenientemente
matérias correlatas ã conservação do solo, como a política
florestal, a política agrícola e a política de recursos
hidricos, todas provenientes de seminários legislativos, nos
Quais se observaram amplas discussões com os segmentos da
sociedade ligados àqueles assuntos, ainda permanecia uma
lacuna no que diz respeito especificamente à conservação, ao
uso e ao manejo do solo agrícola. Assim, esta Comissão
resolveu acatar prontamente o anteprojeto de lei elaborado
pela Comissão de Representação daquele fórum, convertendo-o
no projeto em estudo.
Não é demais lembrar, por oportuno, a importância do uso
racional e da conservação do solo agrícola para o
desenvolvimento sustentável das nações. Segundo Erick P.
Eckholm, citado pelo Prof. Paulo Affonso Leme Machado em seu
Direito Ambiental Brasileiro' (Ed. Revista dos Tribunais,
1991). as batalhas travadas em todo o mundo contra a
poluição do ar e da água são apenas escaramuças, se
comparadas às derrotas incontestáveis na questão da
degradação da produtividade das terras provocada pela erosão
acelerada do solo, pelo avanço dos processos de
dese r tificação e pela Queda da fertilidade dos terrenos. Na
opinião do eminente ambientalista, esses processos erosivos.
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provocados pelo mau uso dos solos, acarretam a cada ano
perdas irreparáveis e representam uma grande ameaça à
prosperidade do mundo vindouro.
Durante a tramitação do projeto nesta Casa, além cas

emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça.
foram sugeridas, por órgãos públicos e entidades aa
sociedade civil ligados ao tema da conservação de solos e da
produção agropecuária, alterações em vários dispositivos.
Por considerar algumas dessas sugestões pertinentes, estamos
apresentando, ao final deste parecer, um substitutivo, que
preserva, em sua essência, as propostas originárias do Fórum
Técnico Terra Viva.
Uma questão oue merece destaque, apresentada por

especialistas que se debruçaram sobre o projeto, refere-se á
proteção dos recursos hidricos, objetivo essencial dos
programas de conservação de solos. A nosso ver, a versão
original do projeto não tratava do assunto convenientemente,
razão pela qual a matéria foi objeto de diversos
dispositivos de nossa proposição.
Por outro lado, deixamos de considerar as disposições
conidas nas Emendas flQS 3, 4, 5 e 7, apresentadas pela
comissão que nos antecedeu na análise do projeto, por
considerá-las contrárias aos objetivos da futura lei de
solos. Já as Emendas ngs 1, 2, 6 e 8 estão compreendidas no
substitutivo, integralmente ou com pequenas alterações de
forma.
Esperamos, desta maneira, estar contribuindo para o

aprimoramento da proposição original, sem contudo alterar-
lhe a essência, uma vez que a preocupação primordial.
Observada em todas as discussões do Fórum Técnico Terra
Viva, de prover o Estado das condições necessárias para
promover a conservação, o uso racional e o manejo adequado
dos solos, em consonância com os principias do
desenvolvimento sustentãvel, está plenamente assegurada em
nossa proposição substitutiva.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 865/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido, ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 a 8. da
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Ng 1
Dispõe sobre a ocupação. o uso, o manejo e a conservação co

solo agricola e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - O solo agricola é bem de interesse comum a todos
os habitantes do Estado, cabendo ao poder público
disciplinar seu uso, sua ocupação e sua conservação.
Parágrafo único - O proprietário de fração do solo agricola

é o responsável direto por sua conservação e pela otimização
da exploração econômica.
Art. 2g - Para os efeitos desta lei, considera-se solo

agricola a camada superficial da crosta terrestre destinada
ã exploração agrossilvipastoril e à conservação dos recursos
naturais, sobretudo os recursos hidricos.
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Art. 3Q - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, o Poder Executivo, por meio de órgão colegiado,
interiristitucional e com participação paritâria da sociedade
civil, estabelecerá regiões prioritárias para conservação de
solos e identificará áreas de risco de erosão e
desertificação e de preservação de mananciais, com vistas ã
sua recuperação e proteção.
Art. 4g - Ao órgão colegiado mencionado no artigo anterior
compete precipuamente:
1 - definir a política estadual de conservação de solos;
II - aprovar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de

Solos;
III - definir diretrizes para a criação de comissões

regionais e municipais de conservação de solos;
IV - sugerir medidas de incentivo á implementação de planos

de manejo e conservação de solos e recuperação de solos
degradados:
V - recomendar as formas de tecnologias e os sistemas de
produção vegetal e animal a serem aplicados segundo as
regiões prioritárias;
VI - julgar os recursos apresentados conforme o disposto no
parágrafo único do art. 8g desta lei.
Art. 5g - A utilização do solo agrícola. nas áreas
consideradas prioritárias ou de risco, somente será
permitida mediante plano técnico de manejo, elaborado de
acordo com as recomendações do órgão responsável pela
condução da política de conservação do solo no Estado.

lg - A elaboração do plano técnico a que se refere o
"caput" deste artigo é de competência de profissional
legalmente habilitado.

2g - A agricultura familiar será assegurada assistência
técnica gratuita na elaboração dos planos técnicos de manejo
das áreas sob sua exploração, com recomendações tecnológicas
compatíveis com sua realidade socioeconômica e ambiental.
Art. 6g - O planejamento do uso adequado do solo agrícola
terá como unidade a sub-bacia hidrográfica.
independentemente de divisas ou limites da propriedade
rural
Art. 7g - O Poder Executivo criará, na estrutura de órgão

ou entidade ligados á Secretaria oe Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, num prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da publicação desta lei, um serviço
especifico de conservação de solos, com a finalidade de:
1 - identificar áreas de risco iminente de erosão e

desertificação e degradação de mananciais, estabelecendo
critérios técnicos de recuperação e preservação;
II - elaborar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de

Solos;
III - desenvolver programas de treinamento de técnicos,

agricultores e trabalnadores rurais em técnicas de uso,
manejo e conservação de solos;
IV - levantar, sistematizar e divulgar as tecnologias

existentes, bem como experiências já desenvolvidas, em
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socioeconõrtiicas da agricultura familiar.
V - realizar programas educativos sobre uso. manejo e
conservação de solos;
VI - implantar redes de monitoramento da qualidade dos

solos;
VII - fiscalizar a utilização do solo agricola, err

consonância com o plano técnico especifico:
Parágrafo único - O Piano Estadual de que trata o inciso II
será elaborado num prazo de 180 (cento e oitenta) dias após
a publicação desta lei e deverá ser revisto a cada 3 (três)
anos.
Art. 8Q - O não-cumprimento das obrigações contidas nesta
lei, conforme a natureza e o grau da infração, a extensão do
dano, a área ou região de ocorrência, sujeita os infratores
às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 2 (duas) a 10.000 (dez mil) UFIRs, a ser

calculada nos termos do decreto regulamentador:
III - suspensão do acesso aos benefícios dos programas de

apoio do poder público estadual
Parágrafo único - Contra as penalidades caberá recurso ao

órgão colegiado mencionaco no art. 4Q desta lei.
Art. 9Q - A aplicação das penalidade previstas nesta lei
será precedida de ação educativa, garantida a assistência
técnica gratuita à agricultura familiar.
Art. 10 - As obras realizadas pelo poder público ou por
seus delegatários em propriedade rural particular deverão
obedecer a um plano de controle de erosão e de suas
conseqüências, sem prejuzo oo estipulado no Estudo de
Impacto Ambienta] - EIA - e no Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA -, previstos por lei.
Parágrafo único - O plano de controle a que se refere o
"ca put" deste artigo deverá prever indenização ao
proprietário, no caso de haver dano em decorrência das obras
realizadas em sua propriedade.
Art. 11 - Ao profissional legalmente habiitado, quando
comprovadamente em serviço de coleta e análise oe dados para
fins científicos ou de diagnóstico do meio natural, será
concedida licença para coletar material, experimentar
tratamentos de solos e promover escavações.
Art. 12 - Os programas de assentamento destinados à
agricultura familiar e os de colonização deverão seguir
plano de manejo e conservação de solo elaborado e assistido
pelo órgão responsável pelo programa.
Art. 13 - A recuperação das áreas em processo adiantado de
degradação ou desertificação é de responsabilidade do
causador do dano.

lg - O poder público estadual ou municipal, mediante
consentimento do proprietário ou autorização judicial,
poderá, nos casos em que o responsável pelo dano se recuse a
fazê-lo, executar as obras necessárias à recuperação das
áreas degradadas, independentemente de desapropriação.



362

- As despesas decorrentes da recuperação de que trata
o parágrafo anterior serão cobradas daquele que causou o
dano, na forma do regulamento desta lei, assegurada à
agricultura familiar linha de crédito especifica para o
financiamento das obras.

3g - Caso a área recuperada não apresente condições de
aproveitamento agrícola, esta será declarada de preservação
permanente pelo poder público, que estabelecerá as
restrições de uso da área.
Art. 14 - As práticas e os procedimentos necessários ao
cumprimento desta lei, consoante o plano técnico especifico,
terão prioridade nas linhas de financiamento das entidades
oficiais de crédito, bem como naquelas que dependam da ação
do poder público estadual para sua liberação.
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Paulo Piau, Presidente e relator - Olinto Godinho - Ajalmar

Silva.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 903/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei

em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Hospital de Espera Feliz, com sede no Município de Espera
Feliz.
A proposição foi examinada preliminarmente, na forma
regimental, pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, Dela constitucionalidade e Dela
legalidade da matéria na forma proposta.
Dando continuidade à tramitação, cumpre a esta Comissão,

agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se
a seu mérito.

Fundamentação
Conforme se verifica da documentação juntada ao processo, o
Hospital de Espera Feliz é uma entidade assistencial sem
fins lucrativos e em funcionamento há mais de 20 anos.
Seus objetivos estatutários compreendem a prestação de
serviços médicos e cirúrgicos gratuitos, sem distinção de
sexo, cor, nacionalidade ou credo religioso, àqueles que
comprovadamente não possuem recursos próprios.
E de todo oportuno, portanto, que se lhe outorgue titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em vista do aduz'ao, somos pela aprovação co Projeto de Lei
ng 903/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 918/96
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de 1 e' em
epigrafe objetiva declarar de utilidade púb l ica a Creche
Arca de Noé, com sede no Município de Três Corações.
Apôs exame preliminar da Comissão ce Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando a Emenda ng 1, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto no lg turno, conforme
prescreve o Regimento Interno.

F unaament ação
De cunho filantrópico, a Creche Arca de NOé visa ao amparo

e ao auxilio das crianças carentes. Em atendimento ao seu
estatuto, a entidade zela pela educação, pela alimentação e
Pela assistência médica delas, contribuindo, assim, coma
organização e o bem-estar das famílias de baixa renda.
Tendo inegável importância o trabalho desenvolvido pela
instituição, justa e meritória se faz a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 918/96 no lQ turno, com a Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 942/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o P"ojeto
de Lei ng 942/96 visa declarar de utilidade pública a
Instituição Beneficente Cãritas de Alfenas, com sede no
Município de Alfenas.
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a
matéria a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, conforme estabelecem as disposições regimentais.

Fundamentação
A Instituição mencionada presta relevantes serviços ce

assistência Social à comunidade de Alfenas.
Buscando soluções para os diversos problemas ali

existentes, consegue promover o espirito comunitário entre
os moradores. Além cio mais, busca propiciar aos menos
favorecidos a plena realização das funções de habitar,
trabalhar, recrear e desenvolver-se.
Pelas atividades que desenvo've, a entidade merece ser

declarada de utilidade púb'ica.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 942/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 945/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela visa a declarar de utilidade publica a
Associação Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após sua publicação, foi o projeto encaminhado á Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conciusivamente sobre
a matéria, conforme dispõe o art. 104. 1, a, ao Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão foi criada com o objetivo de defender
os interesses dos moradores da Vila Nossa Senhora da
Conceição. Reivindica junto aos órgãos públicos melhoras na
infra-estrutura urbana local e nas áreas de educação, saúde
e lazer.
Dessa forma, a Associação presta serviços sociais á
população e busca soluções ade quadas para o desenvolvimento
comunitário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 945/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de Outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 953/96

Comissão ce Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Fraternidade
Espirita Judith Amélia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após 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 lQ turno, conforme dispõe o art. 104. 1,
a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, de natureza filantrópica, tem por
objetivo prestar assistência espiritual e material às
pessoas carentes, procurando também orientá-las sobre noções
de saúde e higiene.
Por realizar trabalho ae inegável importância social, justo
se torna declarar de utilidade pública a Fraternidade
Espírita Judith Amélia.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 953/96 no lg turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 956/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relatório

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade
Nova Jerusalém, com sede no Município de Uberaba.
Após 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',
ao Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade citada tem como finalidade precipua recuperar
toxicômanos e alcoólatras. Reeducando-os segundo os mais
adequados preceitos de convivência na sociedade, busca
desenvolver em cada um a auto-estima e a dignidade perdidas.
Dessa forma. Oportuno se faz aeclarar de utilidade pública

a instituição em causa.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
956/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 961/96

Comissão de Saúde e Ação Socal
Relator io

De autoria do Deputado Wanderiey Ávila, o projeto de lei em
exame visa declarar de utilidade pública a Loja Maçónica
Ideal e Trabalho ng 130, com sede no Município de Ituiutaba.
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 Loja Maçônica Ideal e Trabalho nQ 130 é uma sociedade
civil sem fins lucrativos que tem por finalidade difundir a
cultura maçônica, dedicando-se ainda a ações beneficentes.
Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando à

comunidade a q ue serve, concluímos ser justa a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos oela aprovação co Projeto de

Lei flQ 961/96 no lQ turno, na forma origina
Saia das Comissões. 24 de outubro de 1996
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 882/96

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Elmo Braz, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Alto Rio Doce.
Aprovada a proposição no lQ 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 o

assunto, entendemos ser justa a pretensão de se declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos para melhorar as condições de
vida de seus assistidos.
Todas as suas ações, é relevante mencionar, têm como fim
último desenvolver o ideal da caridade cristã.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 882/96 no 2g turno, como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Marco Régis. relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 30 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 25 DE OUTUBRO DE 1996

- Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -
Ajalmar Silva - Bilac Pinto - Carlos Murta - Dimas Rocrigues
- Geraldo Santanna - Gil Pereira - João Leite - JOSé
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Luiz Antônio Zanto
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trôpia.

Falta de 'Quorum'
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
9h15min, a lista de comparecimento não registra a existência
de número regimental A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "auorurn', e convoca os Deputados para
a extraordinária de terça-feira, dia 29. às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinària
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA 140a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos De p utados Agostinho Patrús e
Wance'iey Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, co Projeto de Lei nQ 935/96:
apresentação das Emendas ngs 3 e 4: encerramento da
discussão; emissão de parecer oral; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; verificação de votação;
inexistência de 'quorum" para votação: anulação da votação;
chamada para recomposição ce "Quorum': inexistência de
número regimental para votação - Suspensão e reabertura da
reunião - Renovação da votação do projeto; votação do
projeto. salvo emendas: aprovação: verificação de votação;
ratificação da aprovação: votação das Emendas flQS 1 e 2:
aprovação; votação das Emendas ngs 3 e 4: rejeição - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Nava'-rc
Vieira - Maria José Haueisen - Ibranim .iacob - E"rr.anc
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Aberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Melo -
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Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqjinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Rêgis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvéc'o - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min. a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1 PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
leitura da ata da reunão anterior, cue é aprovada sem
restrições

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão,

em turno único. do Projeto ce Lei ng 935/96, co Governador
do Estado, que transforma unidade administrativa da
estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente 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 ngs 1 e 2,
q ue apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 935/96
EMENDA Ng 3

Os lg e 2Q do art. 3Q do projeto de lei em epígrafe
passam a vigorar com a seguinte redação, passando o atual
2g a 3Q:

Art. 3g - ....................................
§ lg - O bolsista integrante do Programa de Iniciação ao
Trabalho perceberá o vale-alimentação e o vale-transporte
devidos aos servidores civis, bem como será beneficiário de
seguro de vida coletivo e terá direito a uniforme.

2g - A bolsa-auxilio de que trata este artigo terá valor
mensal equivalente ao do vencimento do símbolo NQP-01, para
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uma jornada de 8 horas diárias de trabalho, podendo ser
calculada, proporcionalmente, na hipótese de jornada
inferior.
Sala das Reuniões, de setemoro de 1996.
Marcos Helénio
Jus tifi cação : A exclusão de direitos antes garantidos em
lei parece-nos um retrocesso inaceitável. E a delegação da
definição de direitos para decreto, gerando insegurança
jurídica para os beneficiários. Propomos, então, o
restabelecimento da previsão legal anterior.

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
Art .....- Ficam absorvidas pela Secretaria de Estado da

Criança e do Adolescente todas as ativicades desenvolvidas
pela Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor
Infrator atualmente integrada à estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Justiça..
Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Não há razão para que a execução das medidas

sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança fiquem a
cargo da Secretaria de Justiça, descasadas do contexto que
ora se cria. E uma visão carcerária da questão, Que não
podemos defender entendendo ser este o momento de integrá-
las â Secretaria de Estado ca Criança e do Adolescente.
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas as
Emendas rigs 3, do Deputado Marcos Helênio, e 4, do Deputado
Durval Angelo. Nos termos co art. 223 do Regimento Interno.
a Presidência designa relator da matéria o Decutado Péricles
Ferreira, a quem indaga se se encontra em condições de
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.
O Deputado Péricles Ferreira - Perfeitamente. Sr.
Presidente. Com relação á Emenda ng 3 ao Projeto de Lei ng
935/96, a qual modifica os lQ e 2Q do art. 3g desse
projeto, deveríamos ter a mudança para a seguinte redação:
"Art. 3Q - ....................................

l Q - O bolsista integrante do Programa de Iniciação ao
Trabalho perceberá o vale-alimentação e ovale-transporte
devicos aos servidores civis, Derr como será beneficiário do
Seguro de vida coletivo e terá cireito a uniforme.

2g - A bolsa-auxilio de que trata este artigo terá valor
mensal equivalente ao do vencimento do símbolo NQP-01, para
uma jornada de 8 (Oito) horas diárias de trabalho, podendo
ser calculada, proporcionalmente, na hipótese de jornada
inferior.
Entendemos que essa matéria não deverá ser objeto de lei,

mas deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Pode até
ser nesses termos exatamente, mas entendemos Que não deverá
ser objeto de lei. Nosso parecer, portanto, é pela rejeição
da emenda.
A Emenda ng 4 ao Projeto de Lei nQ 935/96 diz: ( Lê:)
- A Emenda ng 4, lida pelo relator, é a publicada nesta

edição.
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À primeira vista, parece que essa matéria deveria ser
inserida na alçada da Secretaria do Menor. Entretanto, já
discutimos nesta Casa, amplamente, essa matéria, e a
conclusão a que chegamos é a de que essa Superintendência de
Atendimento e Reeducação do Menor Infrator deveria
permanecer na Secretaria da Justiça. Portanto, nosso parecer
sobre a Emenda nQ 4 também é pela rejeição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 29 Deputados; votaram em
branco 4 Deputados. Não há Deputados nas comissões. Não há
"quorum" para votação e, portanto, a Presidência torna nula
a votação do projeto. Nos termos do 6Q do art. 255 do
Regimento Interno, a Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para recomposição de
'quorum. Com a palavra, a Sra. Secretária. oara proceder á
chamada dos Deoutaoos.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados.
Encontram-se nas comissões 4 Deputados. Não há, portanto,
'quorum para a votação deste projeto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos por
15 minutos até que se configure o quorum necessário para
votação da matéria. Estão sus pensos os nossos trabalhos.
- Suspendem-se os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares porque a
Presidência vai renovar a votação do Projeto de Lei ng
935/96. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado
O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder

à verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor do projeto 29 Deputados;
votaram em branco 5 Deputados; existem 5 Deputados nas
comissões. Fica, portanto, aprovado o projeto. Em votação,
as Emendas nps 1 e 2. que receberam parecer pela aprovação.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovadas. Em votação, as Emendas ngs 3 e 4, que
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de lei np
935/96 com as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Redação.
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Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de
registrar que, como V. Exa. Pode perceber, não há "Quorum"
regimental para continuação dos trabalhos. Por isso,
solicito o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária de hoje, dia 23. às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 141a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
P r osseguimento ca votação, em turno único, do Veto parcial
Proposição de Lei nQ 13. 101; auestão de ordem: chamaca para
votação secreta; manutenção; q uestões de ordem - Votação, em
turno único. do Veto Parcial à P

r
oposição de Lei ng 13.103;

discursos dos Deputados Durval Angelo, Gilmar Machado e
Geraldo Nascimento; chamada para votação secreta; manutenção
- Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio
Júlio - Âilton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho
- Alencar ca 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 - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo Dirnas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Gil Perera - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - Kemil Kumaira
- Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição ae Lei ng 13.101. que
autoriza a alienação das ações da GASMIG. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode perceber, não temos número regimental. Solicitamos a
suspensão, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, atendendo à questão de
ordem do Deputado Durval Ângelo, informa que a lista de
presença indica o comparecimento de 44 Deputados. oue,
naturalmente, podem estar na cantina ou no Salão Vermelho, e
que vai solicitar ao Secretário que proceda à chamada para
votação secreta. Esta chamada é uma verificação do "quorum",
uma vez que precisamos de um "quorum" de 39 Deputados para
votação.
Esta Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados
que desejarem manter o veto deverão votar 'sim', e os cue
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo. "sim"
mantém o veto. "não" rejeita o veto. Convido para atuarem
como escrutinadores os Deputados Ajalmar Silva e Dilzon
Melo. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à
chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada,
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Ermano Batista - Antônio Júlio- AiltOn Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - António Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - Leonídio
Bouças - Luiz António Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz



- Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados. Recomendo aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e á
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 49
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 38 Deputados; votaram
"não 7 Deputados. Houve 2 votos brancos e 2 abstenções.
Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como pode, em

apreciação de veto, que exige voto secreto, haver abstenção?
Votos branco, nulo, "sim e não' são as Quatro alternativas
possíveis. O que ocorreu não está previsto no Regimento
Interno. O dispositivo de abstenção em votação secreta é
surrealismo em nivel de Direito. Se o voto ce abstenção
compromete o resultado, queremos questionar. Abstenção em
voto secreto é a primeira vez na história.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica o resultado da
votação do Veto Parcial á Proposição de Lei ng 13.101:
votaram 'sim 38 Deputados, votaram "não" 7 Deputados, e 4
votaram em branco.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente, a questão
já foi devidamente esclarecida. Solicito a V. Exa. que
passe, imediatamente, para a votação seguinte.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 13.103, que institui contribuição
previdenciãria para custeio parcial de aposentadoria ce
servicores públicos e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, na condição de Líder do PT, queremos
explicitar a posição da nossa Bancada na votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 13.103. que
institui contribuição previdenciária para custeio parcial de
aposentadoria de servidores públicos e cá outras
Providências.
O art. 9Q, vetado pelo Governador do Estado. era o

dispositivo que determinava o envio de projeto ce lei a esta
Casa, em 60 dias, para se criar o fundo que seria o gestor
da contribuição previdenciãria de 3,5%.
E importante ressalvar que a apresentação da emenda se deve
a um tratamento correto do que tem de ser a política
previ denc i ária.
O que constitui o fundo para a aposentadoria não pode ser

direcionado para um caixa único do Estado, ou, mesmo, para
um caixa genérico, tratado como Previdência Social. Esse
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fundo tem legislação federal própria e, até, normas
especificas para disciplinar o seu investimento, além de uma
comissão gestora própria.
A própria legislação federal estabelece que a paridade
entre a representação patronal e a dos empregados deve ter
toda uma normatização que garanta que esses recursos sejam,
exclusivamente. usados nos fundos de aposentadoria. Se não
só isso valesse, temos, também, a própria postura que o
Governo do Estado tem em relação ao repasse do IPSEMG, os 8%
descontados dos próprios servidores e os 4% de
responsabilidade, na questão da pensão, do próprio Estado.
O que assistimos, hoje, é a um processo de inadimplência do
Estado. Segundo dados da Associação dos Servidores do
IPSEMG, atualizados e corrigidos, conforme a legislação
especifica que determina a questão da correção, daria
R$1.100.000.000,00. Segundo o Presidente do IPSEMG, essa
seria uma divida impagável em curto prazo. Seria coisa para
30 ou 40 anos. O que mais nos agride nisso tudo é que 90%
dessa dívida foi contraída no Governo Azeredo. Assim, ao
mesmo tempo que temos a inadimplência, ou, no caso de 8% dos
servidores, podemos dizer, até, em um processo de
apropriação indébita, como podemos ter garantia ou certeza
de que, com esses 3.5%, não acontecerá a mesma coisa?
Entendemos que é uma garantia para os recursos dos próprios
servidores que haja recursos próprios. Mais do que isso, os
servidores estão sem ter aumento há dois anos. Então, essa
contribuição previdenciária seria, até, um confisco. A forma
de se garantir a ela o controle desse fundo gestor é o
mínimo de zelo que poderíamos ter com um recurso que não é
do Estado, mas dos próprios servidores.
Outra Questão cue nos traz aqui é que esse art. 9Q, embora
tenha sido uma emenda acordada com o Lider do Governo.
Deputado Romeu Queiroz, não foi cumprido, como no caso da
GASMIG. Então, acho que a rejeição desse veto é a garantia
do fundo gestor e, mais do que isso, é o resgate da
credibilidade desta Assembléia, principalmente de suas
Lideranças, de podere- falar com autoridade, em nome do
Governo. Não podemos ter uma situação absurda, surrealista,
de não se respe i tar acordo de Lideranças. Depois de
assistirmos, até em votação secreta, abstenção, entendemos
que essas quebras de acordo podem existir. Todo surrealismo
é válido, é admitido.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado s - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, vimos encaminhar a votação
contrariamente ao veto oposto por S. Exa. o Governador do
Estado á Proposição cie Lei nQ 13.103. que diz respeito á
contribuição previdenciária.
Em nosso entendimento há necessidade de definirmos com
urgência a criação de um fundo previdenciário. Não podemos
mais continuar convivendo com a situação de intranqüilidade
que hoje recai sobre as costas dos servidores públicos. Não
podemos mais continuar aumentando a contribuição dos



servidores. No caso, há uma distinção entre o que se
arrecada para o IPSEMG e para o custeio da aposentadoria. Há
necessidade de o Governo fazer, com urgência, um cálculo e
definir o que é necessário para se manter a parte de
assistência à saúde e o que é necessário para a
aposentadoria. Com relação ao que é descontado hoje, os 8%,
de todos os servidores para o custeio da assistência social,
da assistência à saúde, para o auxilio-natalidade, o
auxilio-funeral e outros, o próprio Presidente do IPSEMG
colocou, na Comissão, que é extremamente elevado, e o
servidor hoje não vem tendo um bom atendimento. E. no caso
da aposentadoria, é necessário um complemento.
Então, é p reciso fazer esse cálculo, porque um desconto da
ordem de 11.5%, para custear tudo, é extremamente elevado.
Anteriormente à Constituição de 1988. o empregador, Ou seja.
o Estado, entrava com 4%. isto é. 1/3. e o empregado com 8%,
isto é, 2/3. A Constituição fez o inverso: define que o
empregador entre com 2/3 e o empregado com 1/3. Assim, há
necessidade dessa vinculação, para q ue possamos nos adequar
à Constituição que esta Casa aprovou. Para tanto, entendemos
ciue. prmeiramente, é preciso fazer o cálculo atuarial . Em
segundo lugar, é preciso montar um projeto que defina o
fundo, com uma participação correspondente ao peso que cada
um tenha dentro do conselho de contribuição. Como os
servidores estão contribuindo, nada mais justo do Que
participarem da administração dos recursos, como já ocorre
com a Previdência no nivel nacional, em que representantes
dos trabalhadores definem o conselho que administra e gere
seu fundo.
Ao apresentarmos a emenda, o nosso objetivo era o de que o
Estado fizesse o cálculo atuarial, a partir do qual
apresentaria uma proposta de criação do fundo. A partir da
implantação aa contribuição previdenciãria. isso vai cair no
caixa geral do Tesouro, que, segundo está colocado, vai ser
reservado para a aposentadoria. Só que isso é insuficiente.
Para que o problema seja resolvido, é necessário que
tenhamos um fundo claro, com especificações, com definições
de percentuais claras e aquilo aue o servidor, de fato, deve
dar como contribuição. Só assim, quando se aposentarem, os
servidores terão a garantia de que seu Qinneiro existe e de
que vai recebê-lo.
Pelo que foi colocado aqui pelo Presidente do IPSEMG, se

algo não for feito agora, em breve, a questão da Previdência
vai ser algo fictício. Entendemos que isso não pode ocorrer,
pois o servidor contribui rigorosamente todos os meses,
aliás sem a opção de não contribuir, já que a contribuição
lhe é descontada no contracheque. Assim, em virtude dessas
questões, a Bancada do PT votará contra o veto. Ao derrubar
O veto, estaremos fazendo com Que O Governo tenha de enviar
a esta Casa um projeto criando o fundo previdenciãrio, que
vai assegurar que todos os que contribuíram tenham
garantidas suas aposentadorias. Assim, poderão todos viver
na tranqüilidade, e não na incerteza da existência, ou não,
de dinheiro, pois, infelizmente, o dinheiro descontado às
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vezes não é aplicado corretamente. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a Proposição de Lei flQ 13.103, que trata da
questão da Previdência, apresenta uma contradição
intrínseca. Mas quero aproveitar a oportunidade para falar
sobre o que aconteceu hoje cedo sobre a GASMIG. Hoje os
jornais estampavam a questão da Vale do Rio Doce.
Lamentavelmente, o Estado de Minas Gerais vai entregando,
aos poucos, o patrimônio da CEMIG, começando pela GASMIG.
Daqui a pouco, não só vamos perder o nosso patrimônio corno
também vamos começar a ver os próprios funcionários perdendo
os seus direitos, sobretudo no que há de mais sagrado, que é
a sua previdência.
Por essas razões. Sr. Presidente, Srs. Deputados, colocamo-
nos contrariamente a essa demanda que vem prejudicar a
população mineira. Todos nós, sabedores do importante
compromisso que temos com o povo mineiro, somos contrários a
essa questão. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutinio secreto, nos termos do art. 54 do
Regimento Interno. A Presidência mantém como escrutinadores
os Deputados Dilzon Meio e Ajalmar Silva. Com a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada de votação.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Wanderley Ávila - Maria José Haueisen - Errnano Batista -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Hely Tarqüinio - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - Leonidio
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados. Recomendo aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna e confiram o
número de sobrecartas com o número ce votantes.
- Procede-se á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 39
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam á apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 34 Deputados, votaram
"não 5 Deputados. Está mantico o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.

pode verificar, de plano, não há" quorum para a continuação
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dos nossos trabalhos. Por isso, ped i mos o encerramento da
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta 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 24. às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Fica desconvocada a extraordinária
p revista para amanhã às 9 horas. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dezenove horas e Quinze minutos do dia treze de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na sede do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e na Construção de
Pedro Leopoldo e Matozinhos, no Municipio oe Pedro Leopoldo.
os De putados João Leite. Antônio Roberto, Marcelo Gonçalves
e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Miguel
Barbosa, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Miguel Martin cue proceda à leitura da ata ca
reunião anterior, aue, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente esclarece q ue a reunião tem
por finalidade ouvir os Srs. Getúlio Carlos de Sal les, Chefe
da Divisão de Faixa de Dominio do DER-MG, representando o
Sr. Leomar Fagundes de Azevedo, Diretor de Engenharia do
DER-MO; Rosely Santoni Silva, Chefe do Serviço de Segurança
de Educação para o Trânsito do DER-MO, e Mário Lúcia
Silveira Freire, representante de f amilas de vitimas do
trânsito, de Pedro Leopoldo, Que debaterão a necessidade de
reparos no Km 51 da BR-424 e a viabilidade de se implantar a
Comissão Comunitária de Segurança no Trânsito em Pedro
Leopoldo. Em seguida, o Presidente convida para tomar
assento à mesa os Deputados Antônio Roberto, Marcelo
Gonçalves e Miguel Martini. o Major-PM Geraldo Arnaldo Doro
Pereira, Comandante da 8a Cia. da Po l icia Rodoviária
Estadual, em Pedro Leopoldo, e os Srs. Luiz Alberto Dias
Mendes, Coordenador da 1 Residência do DER-MG, Gentil
Cândido Diniz Viana, Vereador, Presidente interino da 40a
Subseção da OAB-MG, e Wilson Sales, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria e na Construção de Pedro
Leopoldo e Matozinhos. A começa r pelo Sr. Getúlio Carlos de
Sal les, todos os convidados expõem suas idéias sobre os
temas em questão. Na fase dos debates. fazem uso da palavra
os Deputados Miguel Martini, Antônio Roberto, Marcelo
Gonçalves e João Leite, os Srs. Mário Lúcia Silveira Freire
e Gentil Cândido Diniz Viana. o Major PM-Geraldo Arnaldo
Poro Pereira, e os Srs. Paulo César Correia, Luiz Alberto.
João Vitor Silva Dantas e Emir de Assis. Encerrada essa
fase, a Presidência informa Que 22 pessoas se inscreveram
para participar da Comissão Comunitária de Segurança no
Trânsito e que os assuntos debatidos na reunião se encontram
registrados nas notas taguigrãficas. Cumprida a finalidade
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da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
dos convidados e dos demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina q ue se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 14 de março de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - Marcelo

Gonçalves. - -
ATA DA 14a REUNIAO ORDINÁRIA 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 PERIODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e quinze minutos co aia vinte e oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Alberto
Pinto Coelho, Carlos Pimenta e Paulo Piau, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente faz a
leitura de dois ofícios: um da Presidência do Tribunal de
Contas do Estado e outro da empresa Tema Consultoria
Econômica e Financeira Ltda. , e determina que eles sejam
anexados ao processo. A Presidência esclarece que a
finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da
Comissão. Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta propõe
que a visita ao Municipio de Betim, para verificar 'in loco"
a documentação de empresas com possiveis irregularidades,
seja feita no dia 3 de setembro. Estando os outros membros
de acordo com esta sugestão, a Presidência solicita que a
assessoria tome as providências necessárias para a
realização da viagem. Ainda com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta apresenta dois requerimentos, em que solicita que a
Coordenadoria de Assuntos Municipais da Secretaria da
Fazenda envie a esta Comissão as cópias da DAMEF e do Anexo
1 VAF A, relativas ao ano-base de 1993, inicialmente
apresentadas pela empresa CBC Indústrias Pesadas S.A., com
sede em Varginha, uma vez que não foi possivel localizar na
sede da empresa a declaração primitiva que foi substituida
posteriormente, e que seja apresentado ao Presidente da
Assembléia requerimento solicitando sejam suspensos os
trabalhos desta Comissão por 30 dias, com a conseqüente
suspensão da contagem do prazo de funcionamento nesse
período, prevendo-se sua reabertura para o mês de outubro,
quando será apreciado o relatório final. Colocados em
votação, cada uni por sua vez, são os requerimentos aprovados
por unanimidace. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.



Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - Paulo Piau -

Carlos Pimenta - Arnaldo Penna.
ATA DA 27ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quinze rrnutos do dia nove de Outubro oe mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto, Miguel
Martini e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Registra-se também a presença dos Deputados Carlos Pimenta e
Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
procede à leitura da correspondência, composta do Oficio ng
72/96. do Deputado Neirobis Nagae, publicado no "Diário do
Legislativo" de 29/8/96; e de ofícios do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte,
publicado no Diário do Legislativo" de 7/9/96. e da
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Beo Horizonte. Neste momento, registra-se a
presença do Deputado Dimas Rodrigues. Passando à 2a Parte da
reunião, o Presidente procede à leitura dos seguintes
requerimentos: do Deputado João Batista de Oliveira,
mediante o qual solicita seja convidada a maestrina Angela
Pinto Coelho para que possa debater sobre a discriminação
que teria sofrido no Palácio das Artes, por ser portadora de
deficiência física; do Deputado Hely Tarqijinio, solicitando
seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de
informações referente á denúncia encaminhada a esta Casa
pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, com sede em
Brasilia, sobre os crimes de assédio sexual e de abuso de
autoridade que teriam sido perpetrados pelos Tenentes Isaias
e Zenaldo contra a policial militar Vládia Papa Alves e
testemunhados pelo policial militar Maxwel Camilo, todos do
14g Batalhão de Ipatinga. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. O Presidente
procede ainda á leitura do requerimento do Deputado Marcelo
Gonçalves, em que solicta sejam tomadas providências para
que se apurem possíveis irregularidades na Federação
Aquática Mineira. Á Presidência determina seja enviado o
referido requerimento á consultoria. para instrução técnica.
A seguir, o Deputado João Leite passa a Presidência ao
Deputado Miguel Martini e apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados os Srs. Ediraldo Brandão e Eduardo
Angelo Tavares, Superintendente de Organização Penitenciária
e Chefe do Departamento de Assuntos Prisionais do Estado,
respectivamente, para participarem da reunião desta Comissão
com a finalidade de se debaterem os problemas ocorridos em
presídios neste Estado. O Deputado João Leite apresenta
requerimento solicitando reunião conjunta desta Comissão com
a de Saúde e Ação Social, com a finalidade de se ouvirem os
Srs. Ricardo de Menezes Macedo, Presidente do SINMED; José
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Hertz Cardoso, Prefeito Municipal de Jequitinronha; Luiz
Antônio Barbosa Lima, Diretor Administrativo do Hospital São
Miguel; José Rafael Guerra, Secretário da Saúde; Edite de
Oliveira Santos e Juvenal Ferreira Franco, que vêm debater
os problemas ocorridos no Hospital São Miguel, na cidade de
Jequitinhonha. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. O Deputado João Leite
reassume a Presidência, transforma a reunião em audiência
pública e convida os Srs. Ediraldo Brandão e Eduardo Angelo
Tavares a tomarem assento à mesa. Os convidados, fazendo uso
da palavra, discorrem sobre a infundada dentincia, feita pelo
jornal "Hoje em Dia', de que medicamentos controlados
estariam sendo usados para acalmar os presos do "Depósito da
Lagoinha, e tecem comentários também sobre a falta de vagas
e de pessoal qualificado no sistema penitenciário de Minas
Gerais. A Presidência informa que os assuntos debatidos na
reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1996.
João Leite, Presidente - Antônio Ro0erto - Hely Tarijinio.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e quarenta minutos do dia dezessete de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Glycon Terra Pinto e
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Roberto que proceda à leitura da ata ca reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência acusa o recebimento de oficio
publicado no "Diário co Legislativo em 26/9/96, enviado
pelo Presidente da Câmara Municipal de Além Paraiba. Em
seguida, o Presidente distribui ao Deputado Antônio Roberto
os Requerimentos ngs 1.581. 1.582 e 1.587/96, e ao Deputado
Glycon Terra Pinto os Requerimentos ngs 1.588 e 1.591/96. Em
seguida, leva ao conhecimento da Comissão o recebimento do
Projeto de Lei nQ 907/96, do Deputado Paulo Schettino, e
comunica prazo, horário e local para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei ng 968/96. relativo á proposta
orçamentária para o ano de 1997. Passa-se à 2 Fase da Ordem
ao Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Discutido e votado, é aprovado o parecer, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 901/96, em lg
turno, na forma do Substitutivo ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ngs 1 e 2, do relator
(relator: Deputado Glycon Terra Pinto). Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições de deliberação conclusiva
da Comissão. Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto emite
pareceres orais pela aprovação dos Requerimentos ngs 1.581.
1.582 e 1.587/96, que, submetidos a votação, cada um por sua



vez, são aprovados. Com a palavra, o Deputado Glycon Terra
Pinto emite pareceres orais pela aprovação dos Requerimentos
flQS 1.588 e 1.591/96. que, submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados. 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, 24 de outubro de 1996.
Anderson Adauto, Presidente - Paulo Piau - Antônio Genaro.
ATA DA 57g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e dois de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, João Leite (substituindo este
ao Deputado Simão Pedro Toledo. por indicação da Liderança
do PSDB), Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a aoreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda à leitura cia ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Nos termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento.
pela Comissão, dos Projetos de Lei ngs 974 a 986/96 e dos
Oficios ngs 18 e 19/96, do Tribunal de Justiça. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei ng
676/96 (relator: Deputado Anivaldo Coelho) e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto cie Lei ng 934/96 na forma do Substitutivo ng 1 e do
Projeto de Lei Complementar ng 17/96 (relator: DePutado
Arnaldo Penna). Registra-se a presença do Deputado Simão
Pedro Toledo, durante a leitura do parecer sobre o último
projeto. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos
Projetos de Lei flQS 928, 936, 938, 964. 966 e 967/96
(relator: Deputado Anivaldo Coelho). Nos termos do art. 189
do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do
Projeto de Lei ng 673/96 ao Plenário, para inclusão do
parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Perina - Simão Pedro
Toledo - Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 925/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
A proposição em epigrafe, do De putado João Leite, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação das
Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do Jatobá,
com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem a
matéria agora a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusjva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que o projeto de lei em tela pretende declarar
de utilidade pública é sociedade civil sem fins lucrativos,
cuja finalidade precipua é defender os interesses comuns dos
associados, bem como pugnar permanentemente pelo inteiro e
perfeito funcionamento do Distrito Industrial do Jatobá.
Pelas atividades desenvolvidas, a instituição merece ser

declarada de utilidade pública.
Entretanto, objetivando atender á melhor técnica
legislativa e às exigências legais, apresentamos emenda à
proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 925/96 no lg turno, com a Emenda ng 1, transcrita
a seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
'Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação

das Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do
Jatobá, com sede no Municipio ae Belo Horizonte.'.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Arnaldo Penna, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 940/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em
análise visa declarar de utilidade pública o Conselho
Particular São Gabriel ca Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Municipio øe Belo Horizonte.
Publicado no "Diário ao Legislativo de 6/9/96. foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 12.240,
de 5/7/96, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública.
A documentação apresentada indica que o referido Conselho
atende aos requisitos contidos nessa lei, razão pela qual
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
940/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 969/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei np

969/96 visa a declarar de utilidade pública o Instituto
Gamrnon de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte
Publicado em 10/10/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto a sua juridicidade,
Constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195. c/c O art. 103. V. a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240, de

5/7/96, que contém os req
uisitos para a declaração de

utilidade pública.
O referido Instituto preenche as condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a documentação aDresentada,
razão pela qual não encontramos óbice â tramitação do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
969/96 na forma original.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 970/96
Comissão ce Constituição e ...ustiça

Relator io
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
causa tem por objetivo declarar ce utilidade pública a
Creche Pardalzinho de Duro, com sede no Município de Betirn.
Publicada a proposição, de conformidade com o Regimento
Interno, compete a esta Comissão examiná-la preliminarmente.
atendo-se aos seus as pectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
A Creche Pardaizinho de Ouro, fundada em 27/10/88 com o

objetivo de prestar assistência às crianças carentes, não
tem fins lucrativos, e os membros de sua diretoria são
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício
dos seus cargos.
Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei np
12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
970/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 972196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei ng

972/96 visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Seareiros da Paz, com sede no Município de Muriaé.
Após sua publicação, em 11/10/96. 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 Loja Maçônica Seareiros da Paz possui personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que exercem.
Analisando os documentos apensos ao processo, verificamos
estarem atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei ng
12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.
Assim, não encontramos óbices à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
972/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de Outubro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnalco Penna, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toleoo - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 973/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Santa Terezinha - AMBSTER -, com
sede no Município de Coronel Fabriciano.
Publicado em 11/10/96, o projeto foi enviado a esta
Comissão para exame preliminar, em atendimento às
determinações regimentais contidas no art. 195, c/c o art.
103, V. "a'.

Fundamentação
A AMBSTER é uma entidade constituída com a finalidade de
servir á coletividade. Em funcionamento há mais de dois
anos, sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.
Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n
12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.
Assim, não encontramos óbices à tramitação da matéria.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
973/96 na forma p'oposta.
Sala das Comissões, 29 ce outubro e 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 198? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Pa-rus
e Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagem ng 146/96
(Projeto de Lei flQ 999/96), do Governador do Estado -
Oficios, telegramas e cartão - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ngs 1.000 a 1.003/96 - Requerimentos ns
1.749 a 1.761/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Miguel Martini - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo e Gilmar
Machado - 2? PARTE (ORDEM DO DIA): 14 Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre
as Propostas de Emenda à Constituição ngs 26 e 27/96 -
Leitura de Comunicações Apresentadas - 2? Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei no 948/96; apresentação da Emenda ng 2;
encerramento da dscussào; designação de relator: emissão de
parecer; discurso do Deputado Gilmar Machado; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda ng 1;
aprovação; Suspensão e reabertura da reunião; votação da
Emenda ng 2; aprovação - Questões de ordem - Votação, em
turno único, do Veto Total á Proposição de Lei nQ 13.118;
manutenção ao veto - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermario Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - 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
- 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 - Kemi Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
António Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Marcos Helénïo - Maria Olivia - Mauni Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettíno - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15rnin,
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
das atas das três reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura das atas oas três reuniões
anteriores, que são aprovaas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmoo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM No 146/96*

Belo Horizonte, 23 de Outubro de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminnar a vossa Excelência, para exame
cessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto ce lei
incluso, 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 proposição porá fim a antiga pendência entre o Estado e a
FIASA e Fiat S. p .A. , sem comprometimento da receita atual do
Estado, cabendo ressaltar que essas negociações serão
efetuadas segundo critérios que assegurem a imp lantação ce
plano de investimento do Gru po Fiat no Estado, viabilizanco
a execução de projetos industriais vinculados à indústria
automotiva, do que resultará a consolidação do parque
automotivo mineiro.
Para conhecimento dessa Casa e necessária instrução do
processo legislativo, encaminho com esta mensagem exposição
que me foi dirigida pelo Secretário de Estado da Fazenda,
contendo detalhados esclarecimentos sobre os objetivos do
projeto e conveniência do acordo com as mencionadas empresas
do Grupo Flat.
Por se tratar ce matéria urgente, solicito que o projeto
seja apreciado com observância do disposto no artigo 69 ca
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 999/96
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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com
a Fiat Automóveis S.A. e Fiat S.p.A. instrumento de acordo
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com a finalidade de estabelecer critérios e maneiras de
extinção de obrigações contratuais assumidas pelo Estado de
Minas Gerais com essas empresas, conforme pactuado no artigo
3 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 Fiat
S. p. A., aprovados pela Resolução ng 1.048. õe 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 ng 4.500. de 20 de junho de 1988. da Assembléia
Legislativa, nas condições 

p
revistas 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, conforme
previsto no caput deste artigo, será atualizado
anualmente, a contar da data da publicação desta lei, pelo
índice de variação do valor da UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, instituida pela Lei Federal ng 8.383. de 30 de
dezembro de 1991, ou, se extinto este indicador, por outro
que venha a substitui-lo nas atualizações monetárias dos
créditos tributários estaduais.
Art. 3g - O pagamento da divida do Estado será 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 -
FINO, por intermédio do Pró-Indústria, criado pela Lei ng
11.393. de 6 de janeiro de 1994.
E lg - Com a finalidade de disponibilizar os
financiamentos, cujos valores cas respectivas quitações
serão utilizados para o pagamento extintivo das obrigações
do Estado para com o Grupo Fiat, o instrumento de acordo,
previsto no artigo lg desta lei, deverá estabelecer as
condições em que as empresas do Grupo Fiat terão acesso e
farão jus aos financiamentos, considerando-se um programa de
expansão de capacidade física e de produção da FIASA, bem
como de empresas do Grupo, com o conseqüente aumento do
recolhimento do ICMS de tais empresas.
E 2 - Excepcionalmente, a rotatividade do FINO de que
trata o 'caput do artigo 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 - São ainda condições do acordo autorizado por esta
lei que:
1 - os recursos pagos pelo Estado, provenientes das

quitações extintivas de suas obrigações, serão utilizados
pela Fiat Automóveis S.A. exclusivamente na constituição de
um Fundo de Desenvolvimento, a ser gerido pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, em nome e por
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conta da Fiat Automóveis S.A., da qual o Banco será
mandatário;

II - os recursos para a constituição do Fundo serão
transferidos pelo Estado diretamente ao BDMG, que emitirá
documento comprobatõrio do seu recebimento, comunicando ã
Fiat Automóveis S.A. o valor das respectivas parcelas;
III - o Fundo se destinará a apoiar com financiamentos ou

prestação de garantias a instalação de novas unidades, a
expansão, a modernização, a incorporação, a reativação e a
recuperação de indústrias localizadas no Estado, de
interesse para o desenvolvimento da indústria automotiva,
inclusive as 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 ae novembro de 1994, obedecidos
ainda os critérios que forem contratados por FIAT e BDMG;
V - o Fundo será rotativo até 31 de dezembro de 2004. 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.
Art. SQ - A transação autorizada pela presente lei fica
sujeita á desistência pela Fiat Automóveis S.A. e Fiat
S.P.A. das ações judiciais ajuizadas contra o Estado de
Minas Gerais, com igual objeto, bem como implica renúncia a
qualquer outra medida, administrativa ou judicial, baseada
nos instrumentos legais e contratuais discriminados no
artigo lg desta lei.
Art. 6g - A Secretaria de Estado da Fazenda baixará os atos
de operacionalização das medidas previstas nesta lei,
inclusive celebrando os i nstrumentos formais necessários à
transação autorizada.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. B - 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. Reynaldo Ximenes Carneiro. Presidente ao Tribunal de

Alçada, encaminhando a manifestação dessa Corte em que é
solicitada a aprovação, com a urgência necessária, do
Projeto de Lei Complementar ng 17/96. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei Complementar ng 17/96.)
Do Sr. Rozendo Netto de Souza Andrade, Prefeito Municipal

de Carrancas, lamentando ter sido o murilcipio incluido na
18a Região Administrativa Campo das Vertentes e não na 24
Região Administrativa do Alto Rio Grande. e solicitando
providências para solução da questão. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do
BEMGE, informando os nomes de ex-Presidentes do Banco de
28/7/67 a 2/1/95.
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Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando cópia da informação
prestada pela Secretaria da Fazenda, com solução favorável a
requerimento co Deputado Geraldo Rezende - redução do ICMS
de 18% para 12% nas operações de venda de caroço de algodão.
(- Anexe-se ao Requerimento nQ 764/95.
Do Sr. Marcus Flávio de Las Casas Ignácio Silva, lg-
Secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
encaminhando cópia da Moção nQ 1.541/96, do Vereador Rogério
Correia, em que se solicitam providências para apuração dos
fatos ocorridos na Câmara Municipal de Muriaé, em que a
Vereadora Zélia Couri, o publicitário Alvaro Cerqueira e o
cinegrafista José Carlos Pessoa foram vitimas de agressão e
ameaças de morte por parte dos Vereadores Luiz Carlos
Sigilão Ribeiro, Telmo Braga, João Paulo Neves, Antônio
Bertoni e Ediberto Ferreira.
De Diretoras de escolas estaduais de Muriaé, de Minas Novas

e outras (5), solicitando a aprovação do Projeto de Lei ng
919/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 919/96.
Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Fundação Konrad Âdenauer,

enviando exemplar ca publicação "Papers'.
Do Sr. Carlos Alberto Dilly de Medeiros. Chefe do
Departamento de Ciências Econômicas das Faculdades
Integradas Newton Paiva. encaminhando o exemplar ng IV da
Revista Vanguarda Econômica.
Do Sr. Joel Antônio da Silva, Diretor de MKT, Planejamento

e Seguridade da UNIMED, agradecendo o convite para a reunião
especial comemorativa dos 50 anos de fundação da Associação
Médica de Minas Gerais.

CARTÃO
Do Sr. José Edgard Penna Amorim Pereira, Procurador-Geral
do Municipio, agradecendo convite para a reunião
comemorativa dos 50 anos da Associação Médica de Minas
Gerais

TELEGRAMAS
Dos Srs. Lael Vareila, Deputado Federal, e Elmo Meirelles
Pahl , Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
agradecendo o convite para a reunião comemorativa dos 50
anos da Associação Médica de Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber DroQosições 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 1.000/96

Declara de utilidade pública a Missão Vida, com sede no
Municipio de Poços de Calcas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Missão
Vida, com sede no Municipio de Poços de Caldas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor da data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.



Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1996.
Marco Régis
Justificação: Esta proposição tem por finalidade declarar

ce utilidade pública a Missão Vida, com sece no Municipio ce
Poços de Calcas.
Fundada em 26/7/94, a Missão Vida é uma entidade

assistencial que desenvolve trabalho social relevante, de
tratamento e recuperação de viciados em alcoolismo e
substâncias entorpecentes, motivo pelo qual faz jus à
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 do art. 195. c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.001/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais, com sede no Municipio de Entre-Rios de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Municipio ce
Entre-Rios de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Wanderley Avila
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Entre-Rios de Minas foi fundada em 24/8/94
com o objetivo de promover qualquer espécie de atividade que
possa melhorar a qualidade ce vida dos excepcionais.
oferecendo-lhes oportunidade ce tratamento, educação e
reabilitação.
Solicito aos nobres pares seu reconhecimento como entidade
de utilidade pública, para que a APAE de Entre-Rios de Minas
tenha maiores chances de conseguir parcerias na realização
dos seus projetos.
- 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 I. co
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.002/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos

dos Excepcionais de Janaúba - APAE, com sede no Municipio de
Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Janaúba-ÂPAE, com sede
no Municipio de Janaúba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 1996.
Dimas Rodrigues
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Just ifi cação : Fundada em 3/8/91, a APAE de Janaúba é uma
entidade assistencial que tem como finalidade desenvolver
atividades destinadas ao tratamento, à educação, à
habilitação. à reabilitação e à inserção social do
excepcional.
A instituição está devidamente registrada, conforme cópia
de certidão que acompanha esta proposição, fornecida pelo
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
de JanaCiba. Há mais de dois anos vem desempenhando seu papel
social, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não são remuneradas pelos serviços prestados, conforme
atesta a Juiza da 13a Vara daquela Comarca.
Entendendo cue a declaração de utilidade pública da APAE
facilitará suas ações junto ao poder público, sobretudo no
que diz respeito à busca de recursos financeiros para o
trabalho social, submeto esta proposição à aprovação dos
nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.003/96
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Criança,

com sede no Município cc Nova Resende
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Casa da Criança, com sede no Município de Nova Resende.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 22 de outubro de 1996.
Marco Régis
Justificação: Esta proposição tem por finalidade declarar

de utilidade pública a Associação Casa da Criança, com sede
no Município de Nova Resende.
Fundada em 8/8/94, a Associação vem desenvolvendo um
trabalho de assistência social relevante, atendendo crianças
de até 12 anos cujo pátrio poder tenha sido suspenso ou
destituído pela justiça, em regime de internato, e também
aquelas que necessitem de abrigo, mesmo temporário, desde
que encaminfladas pelas autoridades competentes. O trabalho
desenvolvido pela entidade envolve assistência nabitacional,
psicopedagógica, médica e odontolôgica. motivo pelo qual
consideramos justa a declaração de sua utilidade pública
estadual
- 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.

REQUERIMENTOS
Ng 1.749/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica São João Evangelista, localizada no Município de
São João Evangelista, por seus 16 anos de existência.
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NQ 1.750/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Solidários da Liberdade, localizada no Municipio de
Teixeira, por seus 11 anos de existência.
NQ 1.751/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mensageiros da Paz, localizada no Municipio oe
Teôfilo Otôni, por seus 15 anos de existência.
Ng 1.752/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Aurora da Mantiqueira, localizada no Municipio de
Machado, por seus 13 anos de existência.
Ng 1.753/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e Trabalho, localizada nesta Capital, por
seus três anos de existência.
Ng 1.754/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavalheiros da Paz ng 87, localizada no Municipio
de Coromandel, por seus três anos de existência.
Ng 1.755/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto ce congratulações com a Loja
Maçônica Cavalheiros da Paz, localizada no Municipio de
Tocantins, por seus 21 anos de existência.
Ng 1.756/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Salim Bittar ng 102, localizada no Municipio de
Ituiutaba, por seus 16 anos de existência.
Ng 1.757/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo á Secretaria da Educação com vistas à
extensão de série até o 4Q ano de Magistério na Escola
Estadual Mauricio Augusto Azevedo, localizada no Municipio
de Janaúba.
Ng 1.758/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Rei Salomão ng 190. localizada nesta Capital, por
seus 12 anos de existência.
NQ 1.759/96. do De putado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Avenir Miranzi, locaizada no Municipio de liberaDa.
por seus 17 anos ce existência.
Ng 1.760/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Inconfidência, localizada no Municipio de Teófílo
Otôni, por seus 11 anos de existência.
NQ 1.761/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Corrtiana. localizada no Municipio de
Corinto, por seus 51 aros de existência. (- Distribuidos à
Comissão de Educação,) 

COMUNI CAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Bilac Pinto e Miguel Martini.
Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, o caos em que se encontra o Município de
Contagem será novamente o objeto da nossa fala.
Todos têm conhecimento da falta de responsabilidade dos

últimos Prefeitos do Município, que promoveram um grande
endividamento para fazer obras faraônicas, a fim de se
perpetuarem no poder, através da eleição de seus sucessores.
Agora, a situação agravou-se a tal ponto que temos, no
Município, atrasos de pagamento, de dois a quatro meses, dos
se rvidores municipais. A Prefeitura vive uma situação
caótica, com mais de 700 ações impetradas por fornecedores,
as quais se encontram no fórum da cidade para cobranças
judiciais, e, também, o não-pagamento de precatórias em
processos de indenização e desapropriação de imóveis. Já
falamos que, desde 8/4/96, tendo em vista a questão do não-
pagamento de imóveis desapropriados no Municipio, encontra-
se na mesa do Sr. Governador do Estado um pedido de
intervenção no Município de Contagem, pedido flQ 19.925/1. do
Sr. Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros.

Srs. Deputados, assim estabelece a Constituição Estadual,
elaborada e promulgada por esta Casa, em seu art. 184: ' O
Estado não intervirá no Município, exceto quando- ....IV -
o Tribunal de Justiça der provimento a representação para
assegurar a observância de principio indicado nesta
Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou
de decisão judicial.. Está claro, pelos dizeres desse
artigo, que o Tribunal de Justiça baseou-se no pedido de
intervenção no Município de Contagem em razão do não-
cumprimento de decisão judicial. Existe um outro pedido de
intervenção no Município, promovido pelo Sindicato cos
Servidores Públicos de Contagem, pelo não- pagamento de seus
salários e pelo não-repasse ao IPSEMG de valores descontados
nos contracheques dos servidores municipais. E a Que estamos
assistindo de abril até agora? A uma conivência, um silêncio
cúmplice do Sr. Governador do Estado, exatamente por ser o
Prefeito pertencente ao seu partido. Essa é a razão do não-
cumprimento do pedido de intervenção no Município de
Contagem. Nesse ponto, senhoras e senhores, o art. 91 da
Constituição do Estado é claro, quando estabelece que "são
crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado
que atentem contra a Constituição da República, esta
Constituição e. especialmente, contra: .... VII o
cumprimento das leis e das decisões judiciais. O mesmo art.
9. em seu i 2g, permite a todo cidadão denunciar o
Governador perante a Assembléia Legislativa por crime de
responsabilidade. E é isso o que faremos, através de
comunicação oficial, amanhã: uma denúncia contra o
Governador por crime de responsabilidade, por não haver
intervindo, ainda, de 8/4/96 até agora, no Município de
Contagem.

Mas, Srs. Deputados, o art. 92, no seu inciso II, diz que,
nos crimes de responsabilidade, se admitida a acusação e
instaurado o processo pela Assembléia Legislativa', o



Li

-

395

Governador será suspenso de suas funções, conforme
estabelece o caput do artigo.

Diante do caos que se instalou no Município de Contagem e
da irresponsabilidade dos seus governantes, com a conivência
do Sr. Governador, só resta à Assembléia, para que a
Constituição q ue ela fez seja cumprida e respeitada, o
acatamento do crime de responsabilidade para a ação
competente, no caso, contra o Governador do Estado.
Mas o art. 62, no inciso XIV. coloca claramente: Compete

privativamente á Assembléia Legislativa: .... XIV -
processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do
Estado, nos crimes de responsabilidade, e o Secretário de
Estado, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles:'.
Como já anunciamos na semana passada, amanhã estaremos

aqui, dando entrada à denúncia para instauração de um
processo contra o Governador do Estado por estar sendo,
também, responsável pela irresponsabilidade que acontece em
Contagem.
A direção dos servidores públicos do municipio. em reunião

de negociação com o Sr. Prefeito Altamir Ferreira, foi
informada, oficialmente, que os salários de novembro,
dezembro e o 13g, portanto, de três meses, não serão pagos.
Deixarão para o futuro Prefeito essa responsabilidade. Hoje,
toda a Prefeitura, cerca de 11 mil servidores, estão com
suas atividades paralisadas, porque não têm certeza se
aquele senhor, que já passou pelo Palácio e que já deu
calote nos servidores pCiblicos, nonrará esses compromissos.
Então, não restou outro caminho senão o de decretarem greve
por tempo indeterminado. O que assistimos, hoje, é á sujeira
nas ruas, ao lixo se amontoando, por não estar regularizado
o serviço de coleta. E assistimos a um quadro mais
deprimente, já quase definido, que será a perda do ano
letivo por 70 mil alunos da rede municipal.
Acho que, diante dessa irresponsabilidade e da

intran q üilidade de pais e mães de 70 mil alunos do Municipio
de Contagem, não resta outra ação senão a do cumprimento da
decisão judicial de intervenção no munic'pio. E a esta
Assembléia compete processar, por crime de responsabilidade.
o Sr. Governador, por não cumprir tal decisão. Amanhã, pais
e alunos de escolas de Contagem estarão se concentrando em
frente ao Palácio da Liberdade para forçar o Governador a
tomar uma decisão, antes que entremos com a instauração do
processo de crime de responsabilidade contra ele.
Não podemos acmitir que a cumplicidade partidária ajude ou

provoque o caos em que se encontra o Municipio de Contagem.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De

p
utado Gilmar

Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Deputadas, pessoas presentes nas galerias, profissionais
da imprensa. Ocupamos esta tribuna nesta tarde para abordar,
mais uma vez, uma questão que considero fundamental, mas
que, infelizmente, vem sendo tratada com descaso.
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Fiquei particularmente chocado quando, no último domingo,
à noite, no encerramento do programa da Rede Globo
Fantástico, vi os dois apresentadores do programa
tratarem, de forma afrontosa e ao mesmo tempo com muito
desrespeito os servidores públicos deste Pais. Vimos e
fizemos Questão de gravar o programa para que, depois,
pudéssemos analisar como o Governo Federal e o Governo do
Estado conseguiram criar - e nos últimos anos vem-se criando
- um movimento, em nível nacional, na tentativa de
desmoralização do serviço público. O encerramento do
'Fantástico veio coroar toda essa campanha orquestrada
contra os servidores públicos, quando os apresentadores do
programa leram a seguinte mensagem: "Muita gente os odeia.
mas a maioria não pode nem odiá-los, pois tem pelo menos um
parente entre eles. Amanhã é o dia dele. O dia do
funcionário público. Festeje, antes que acabe. E sorriram,
numa demonstração de total desrespeito para com os
servidores públicos que têm batalhado para manter a máquina
funcionando neste Pais.
Apesar dos baixos salários e apesar de serem tratados como

pessoas que não trabalham, que ganham muito e não fazem por
merecer o salário que recebem, vemos que os servidores,
apesar de tudo isso, continuam nos seus postos de trabalho,
preservando o funcionamento da máquina. podemos ver, em
todas as secretarias, o trabalho e a força com que esses
servidores trabalham e batalham para que, de fato, a sua
profissão seja valorizada e que o cidadão possa receber
atendimento, como ocorre nos postos de saúde e nas escolas.
Ressalto, também, o trabalho dos funcionários do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário. Os servidores procuram
honrar e garantir que. de fato, o Pais, os Estados e os
municípios possam crescer.
Infelizmente, a campanha que fazem é impiedosa. Mas

queremos, aqui, hoje saudar a todos os servidores públicos e
a todas as servidoras públicas, porque entendemos que o
trabalho que vocês desempenham é fundamental. Não podemos
assistir. passivos, ao desmonte e à destruição do serviço
público. Ontem, os funcionários públicos tiveram poucos
motivos para comemorar o seu dia. Mas vimos que, em nivel
nacional, os servidores Continuam organizados e dizendo ao
Governo que o serviço público ainda é fundamental e
essencial e que continuam batalhando para que, de fato,
esses serviços continuem a ser oferecidos a toda a
população.
Por isso, queremos parabenizar a todos os servidores

públicos e a todas as servidoras públicas pelo seu dia.
Deveriamos ter todos os dias dedicados a esses servidores e
estamos preocupados com eles, tentando garantir-lhes
melhoria salarial, condições de aperfeiçoamento e condições
de trabalho mais adequadas, sem pressões, como temos
assistido foje. Infelizmente, esse não é o quadro. Gostaria,
de público, de repudiar a forma como foi tratado o servidor
público, nesse final de semana, nos canais de televisão, e,
em especial, ontem, de novo no 'Jornal Nacional, da Globo,
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quando chegaram a apresentar uma chanchada ridicularizando o
servidor público. Queremos dizer que essas campanhas
orquestradas não diminuirão o entusiasmo, não farão com que
os servidores públicos deixem de prestar relevantes serviços
ao conjunto da população deste Pais. Os servidores públicos
continuarão resistindo a todos esses ataques, a fim de que o
nosso Pais possa garantir condições dignas de vida para
todos os seus habitantes.
Também sou funcionário público, pois sou professor do

Estado de Minas Gerais, aprovado em concurso público. No
entanto, estou temporariamente licenciado da minha função
para exercer o mandato de Deputado Estadual . Portanto,
desejamos congratular-nos com todos os serviaores públicos,
repetindo, mais uma vez, q ue entendemos a importância desses
servidores. Assim sendo, iremos continuar cobrando do
Governo do Estado garantias demelhorias para os servidores.
Continuaremos cobrando não só da atual Mesa Diretora da
Assembléia, mas também da que será eleita no próximo ano a
garantia de reajustes salariais para os funcionários desta
Casa e melhoria nas suas condições de trabalho, para que
esses servidores possam se aperfeiçoar. E fundamental, para
a manutenção do processo democrático, que os servidores
sejam reconhecidos e valorizados.
Gostaríamos de encerrar o nosso pronunciamento saudando e

parabenizando, mais uma vez, todas as servidoras e
servidores públicos municipais, estaduais e federais dos
três Poderes. Ao mesmo tempo, queremos deixar registrado o
nosso descontentamento para com a Rede Globo, pela forma
como os apresentadores do programa 'Fantástico', do último
domingo. debocharam dos servidores públicos. Ontem, o fato
se repetiu, quando aquela emissora de televisão tentou
ridicularizá-los através da apresentação ce uma chanchada.
Entretanto, não será isso que irá impedir os servidores de

continuar prestando relevantes serviços ao conjunto da
população. Creio que todos nós devemos repudiar essa
campanha que está sendo feita contra os servidores. Devemos
procurar, cada vez mais, reforça r o trabalho e a importância
desses mesmos servidores. Muito obrigado.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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
da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que termina hoje, terça-
feira, o prazo regimental para apresentação de emendas às
Propostas de Emenda à Constituição ns 26 e 27/96, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira.

Designação de Comissões
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O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição flQ 26/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira
e outros, a qual suprime o 7Q e seus incisos do art. 53 da
Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados João
Leite, Miguel Martini. Maria Olivia e Simão Pedro Toledo;
suplentes - Deputados Péricles Ferreira, Kemil Kumaira,
Mauri Torres e Hely Tarqüinio; pelo PPB: efetivos -
Deputados Alberto Pinto Coelho e Dimas Rodrigues; suplentes
- Deputados Gil Pereira e Glycon Terra Pinto; pelo PFL:
efetivos - Deputados Leonidio Bouças e Sebastião Costa;
suplentes - Deputados Clêuber Carneiro e Jorge Hannas; pelo
PMDB: efetivos - Deputados José Henrique e Anderson Adauto;
suplentes - Deputados Antônio Andrade e Antônio Roberto;
pelo PT: efetivos - Deputados Durval Angelo e Gilmar
Machado; suplentes - Deputados Geraldo Nascimento e Anívaldo
Coelho; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira
Júnior; suplente - Deputado Alvaro Antônio; pelo PL: efetivo
- Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo
Vasconcelios; pelo PTB: efetivo - Decutado Dilzon Melo;
suplente - Deputado Paulo Schettino. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 27/96,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira e Outros, a qual dá
nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado. Pelo
PSDB: efetivos - Deputados Ailton Vilela, Ajalmar Silva,
Arnaldo Penna e E1De Brandão; suplentes - Deputados Arnaldo
Canarinho, João Leite, José Bonifácio e José Maria Barros;
pelo PTB: efetivos - Deputados Carlos Murta e António
Genaro; suplentes - Deputados Dimas Rodrigues e Gil Pereira;
pelo PFL: efetivos - Deputados Jorge Hannas e Bilac Pinto;
suplentes - Deputados Djaima Diniz e Sebastião Costa; pelo
PMDB: efetivos - Deputados Geraldo Rezende e Antônio
Andrade; suplentes - Deputados Antônio Rooerto e Anderson
Adauto; pelo PT: efetivos - Deputados Gilmar Machado e
Marcos Helênio; suplentes - Deputados Durval Angelo e Ivo
José; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves;
suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcelios;
pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon Meio; suplente -
Deputado Paulo Scflettino. 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 pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Josias de Abreu
Palmeira, em Governador Valadares; Miguel Martini -
falecimento do Sr. Carlos Alberto Renault, em Santa Maria do
Salto; e Bilac Pinto - falecimento do General Antônio Carlos
de Andrade Serpa, em Antônio Carlos (Ciente. Oficie-se.).

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei flQ 948/96, do Governador do Estado, que cria o Fundo
Estadual de Apoio à Indústria Cinematográfica e dá outras
providências, A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, Que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização
Financeira opinam pela sua aprovação com a Emenda no 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI No 948/96
Inclua-se onde convier:
Art . .... - Será reservado um percentual de 20% (vinte por
cento) do total dos recursos do fundo, para a atividade do
curta-metragem.
Sala das Reuniões, de outubro de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A lei não contempla o curta-metragem, que é
um formato cinematográfico que não permite retorno
financeiro. O curta-metragem é a verdadeira escola do cinema
e dos profissionais do cinema, mas é um formato, por via de
regra, não comercial. A lei deve prever um percentual de
recursos, a fundo perdido, para esse formato
cinematográfico. E a forma de se prepararem artistas e
profissionais, que em médio prazo usufruirão, da melhor
maneira possivel ao fundo de apoio ao cinema, para a
viabilização de projetos em longa-metragem.
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. No decorrer da discussão, o De putado Gilmar
Machado apresentou emenda ao projeto, a qual recebeu O IQ 2.
Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator o Deputado Dilzon Meio e indaga a S. Exa. se
se encontra em condição de emitir seu parecer oral, ou se
fará uso do prazo regimental
O Deputado Dflzon Meio - Já me encontro em condições de

emitir parecer sobre o Projeto de Lei ng 948/96.
Esta relatoria rejeita a emenda apresentada peic Deputado
Gilmar Machado, considerando que o fundo é rotativo, e a
P ro

p
osta vai contra a concepção ao projetc, pois trata da

matéria como a f undo oerddo.
O Sr. Presidente - Com a calavra, para encaminhar a

votação. o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, vamos votar o projeto, mas
contrariamente ao relatório apresentado pelo Deputado Diizon
Meio, porque nosso projeto de lei fala a respeito da
produção cinematográfica.
Os filmes de curta-metragem são produções extremamente

importantes, já desenvolvidos em quase todos os Estados
brasileiros, onde já hã garantia de recursos para que eles
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possam ser realizados. Da forma como veio o projeto para
esta Casa, não há garantia e proteção para os produtores
dessa espécie de filme.
Então, qual o nosso objetivo, quando apresentamos a

emenda? E o de garantir que os profissionais de cinema que
trabalham com filmes de curta-metragem possam, também, se
beneficiar com os recursos assegurados pelo fundo para o
desenvolvimento do projeto cinematográfico que o Governo
apresenta; que lhes seja reservado um percentual; ai, a
questão da rotatividade, apresentada pelo Deputado Dilzon
Melo, não inviabiliza, em hipótese alguma, a proposta. Que a
rotatividade desses recursos esteja voltada para a produção
de filmes como drama, suspense, obras históricas, etc. Isso
não inviabiliza que tenhamos recursos próprios para filmes
de curta-metragem. A rotatividade diz respeito ao processo,
á qualidade e à espécie do filme que será produzido. Agora,
não está assegurado, no projeto, que haverá recursos para a
realização de filmes de curta-metragem. E. hoje, em nivel
nacional, os filmes de curta- metragem têm grande espaço.
como, também, em nível internacional. O Brasil tem competido
e ganho espaço nessa área. Se não aprovarmos a emenda que
estamos apresentando, vamos penalizar os produtores de filme
de curta-metragem, e Minas Gerais será um dos poucos Estados
do Brasil que irá cercear a participação e o estimulo ao
cinema nessa área.
Assim, pedimos aos ilustres Deputados que votem

favoravelmente à Emenda ng 2, porque, em hipótese alguma,
ela inviabiliza a rotatividade que é apresentada no projeto
do Governador. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa). Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, tendo recebido
solicitação de Deputados para que se suspenda a reunião por
10 minutos, com o objetivo de se analisar a Emenda ng 2,
diretamente com seu autor. De putado Gilmar Machado, suspende
os trabalhos pelo tempo determinado.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Em votação, a Emenda ng 2, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
turno único, o Projeto de Lei ng 948/96 com as Emendas ngs 1
e 2. A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a primeira
questão de ordem dirigida à Mesa é a respeito do Projeto de
Lei ng 230/95, de nossa autoria, que modifica o IPLEMG.
porque, no dia 24/4/96. o Plenário desta Casa aprovou a
inclusão desse projeto na pauta, em virtude de terem-se
esgotado os prazos regimentais. Gostaria que a mesa
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solicitasse da secretaria competente a inclusão aesse
projeto na pauta.
A segunda questãode ordem, Sr. Presidente, e Que, em
vários momentos, já usamos a tribuna para falar do pedido de
intervenção no Municipio de Contagem, pedido ng49.925/1. de
8/4/96, por dividas e decisões judiciais, já incluídas em
precatórias não cumpridas pelo Prefeito Municipal de
Contagem. O Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros
encaminhou, em 8/4/96. ao Governador do Estado, pedido de
providências.
Temos em mãos, Sr. Presidente, duas denúncias contra o
Governador do Estado. A primeira é do Sindicato dos
Servidores da Prefeitura Municipal de Contagem, q ue tem todo
o seu registro sindical, em que solicita, cesta Presidência,
a abertura de um processo de crime ce responsabilidade
contra o Governador por S. Exa. não ter cumprido a decisão
judicial. Tem um Outro pedido da Empresa Belo Horizonte de
Imóveis Gerais S.A. e mais 290 desapropriados no Cinco, em
Contagem, também pedindo a abertura de processo por crime de
responsabilidade contra o Governador. E nós, como anunciamos
na semana passada, estaremos, também, entrando com um pedido
de abertura de processo por crime de responsabilidade contra
o Governador, conforme determinam os arts. 62, 91 e 92 da
Constituição do Estado.
Gostaríamos que a Mesa tomasse providências ágeis, tanto no
que se refere aos pedidos de abertura de processo contra o
Governador do Estado, quanto aos que daremos entrada amanhã,
conforme já anunciamos na semana passada. Entendemos que, se
existe uma Constituição do Estado feita e promulgada por
esta Casa, ela tem que ser cumprida. Se existe um Poder
Judiciário autônomo e independente, do qual emanou uma
decisão, o Governador tem que cumprir essa decisão,
determinando a intervenção no município. Então, gostaria que
a Mesa apreciasse essas duas questões de ordem.
O Sr. Presidente - A Presidência vai analisar as questões
de ordem apresentadas por S. Exa. e as responderá
oportunamente.
Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei

nQ 13.118. que autoriza o Poder Executivo a celebrar com o
Sindicato Rural oe Paiva contrato oe concessão oe direito
real de uso de imóvel que especifica. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, de
acordo com os termos do art. 234 do Regimento Interno.
Antes, lembra 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. Convido, para atuarem como
escrutinadores, os Deputados Dílzon Melo e Ajalmar Silva.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda á criamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmoo Aloise) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
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Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Bilac
Pinto - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Djaima Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Hely
Tarqüinio - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaido
Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam
â abertura da urna para a verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o número de votantes.
- Procede-se á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas
43 sobrecartas na urna. Solicito aos escrutinadores que
procedam á apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração aos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 19 Deputados: votaram
"não" 23 Deputaos. Houve 1 voto em branco. portanto, está
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando que já não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de
hoje, ás 20 horas, e de amanhã, dia 30. ás 9 e as 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária
deliberativa também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a Dubl icada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 322 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala ce Reuniões
da Mesa da Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Wanderley Avila, Maria José Haueisen, Ermano Batista e
Antônio Júlio, membros da Mesa da Assembléia: Miguel
Martini. Clêuber Carneiro, Glycor Terra Pinto e Geraldo
Rezende. membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a existência de número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos, a pós o que é a ata da reunião anterior
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que, nos
termos do art. 3g, III, da Lei ng 11.815, de 24/1/95, e do §
4g ao art. 2Q 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
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Processos das seguintes entidades: Ajuda Fraternal São
Roberto - Obra Unida Sociedade São Vicente de Paulo.
Associação Comunitária do Alto Mangabeiras e Nova Esperança,
Associação Comunitária do Manga'. Associação dos Bons Amigos
Guimaranenses, Grêmio Esportivo São João Evangelista,
Associação Comunitária dos Bairros Vera Cruz e Santa Mônica,
Carandai Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Ilicinea.
Social Olimpíco Ferroviário, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pará de Minas, Caixa Escolar Serafim Ribeiro
de Rezende, Creche Educacional Nascer da Esperança, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de São Domingos do Prata,
Santa Casa de Misericórdia de Pitangui. Aliado Futebol
Clube, Prefeitura Municipal de Entre-Rios de Minas.
Associação dos Moradores do Bairro Canto do Ferreira.
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
Ribeirão do Ouro, Aliança Nacional da Juventude. Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Esperança,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos
Gerais, Loja Maçônica Arautos de Paz. Associação de Amigos
de Nova Porteirinha, Associação de Amigos de Nova
Porteirinha, Associação de Amigos de Nova Porteirinha,
Associação Feminina do Distrito de Serranópolis, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho, Liga Desportiva
de Janaúba, Associação Betel de Assistência Social
Associação Pró-Saúde da Criança e do Adolescente de Janaüba.
Conselho Comunitário de Cabeceira do Rio das Pedras.
Associação da Cidadania para Erradicação da Miséria.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capela das
Posses, Núcleo Assistencial dos Amigos de Cipotânea,
Associação dos Moradores de Bom Jesus de Angicos, Jacarandá,
Olhos d'Agua de Angicos e Santo Antônio de Angicos,
Prefeitura Municipal de Entre-Rios de Minas, Associação dos
Moradores do Bairro São José. Associação aos Moradores.
Produtores e Tr'apalhadores Rurais de Nova Matrona.
Associação dos Produtores Rurais de Fruta de Leite. Conselho
Comunitário do Córrego do Sucesso, Departamento de
Assistência Médico-Social da Loja Maçônica F"aternidade
Ubaense, Centro de Recuperação e Integração de Vidas à
Sociedade - Desafio Jovem imecris. Associação dos Produtores
Rurais do Distrito de Itaim. Centro de Recuperação e
Reabilitação de Vida Plena. Associação de Apoio Comunitário
do Conjunto Habitacional Benjamin Pereira Baeta. Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Fagundes e Adjacências.
Grupo de Produtores Agrícolas e Garimpeiros de Poço Fundo e
Vargem Grande, Prefeitura Municipal de São José do Divino.
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Sino.
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário,
Instituto Nosso Lar. Prefeitura Municipal de Ilicinea,
Centro Comunitário Rural de Lagoa de Baixo. Associação
Feminina de Trabalho e Obras, Caixa Escolar da Escola Padre
Pedro Lambert, Associação Bonjesuense de Assistência Social
Associação Comunitária Nova Vida. Caixa Escolar Sebastião
Ribeiro, Aliança Nacional da Juventude, Associação
Comunitária Pró-Viver. Associação dos Produtores Rurais do
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Distrito de Itaim, Instituto de Cegos do Brasil Central,
Associação Comunitária Boa Esperança, Associação dos
Moradores do Povoado de Pedra Redonda, Serviço Assistencial
Santo Antônio, Associação Comunitária ae Serra das Araras,
Associação do Desenvolvimento Comunitário Nossa Senhora do
Patrocínio. Associação dos Bons Amigos Gulmaranenses. Centro
de Recuperação e Reabilitação Vida Plena. Clube Recreativo
Athos Cambraia de Campos, Lira Musical Nossa Senhora da
Saúde, Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros.
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama, Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural Barreiro dos Francos.
Serviços de Obras Sociais, Academia Pousoalegrense de
Letras, única Central das Associações de Moradores. Caixa
Escolar Amelinha de Carvalho Peixoto, Flamengo Futebol
Clube. 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, lg-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4g-Secretário.
que emitem pareceres por sua aprovação. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Mesa e da Comissão para a próxima reunião, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 29 de outubro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Romeu
Queiroz - Glycori Terra Pinto - Ivair Nogueira - Alencar da
Silveira Júnior.
ATA DA 2 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTI ÇA , DE DEFESA SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As dez noras e quarenta e cinco minutos ao dia vinte e oito
de março de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Simão
Pedro Toledo, Leonidio Bouças, Geraldo Nascimento e Elbe
Brandão, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Miguel Martini. Anderson Adauto e Leonidio Bouças
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação
da Liderança do PFL), membros da Comissão de Defesa Social;
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Anderson Adauto (substituindo
este ao Deputado Geraldo Rezende, por indicação ca Liderança
do PMDB). Geraldo Nascimento (substituindo o De putado Marcos
Helênio. por Indicação da Liderança do PT) e Elbe Brandão
(substituindo o Deputado Alencar da Silveira Júnior, por
indicação da Liderança 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 Deputado Simão Pedro
Toledo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o Projeto de Lei ng 29/95, do Governador do Estado.



que visa a alterar dispositivo da Lei no 11.717, de
27/12/94, que institui o adicional de local de trabalho para
o servidor em efetivo exercido em estabelecimento
penitenciário. O Presidente esclarece que, em decorrência do
pedido de vista, formulado pelo Deputado Marcos Helênio na
reunião anterior, continua em discussão parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitido pelo
Deputado Romeu Queiroz, que conclui pela aprovação da
matéria. Com a palavra, o relator acrescenta a Emenda nQ 1
ao seu parecer. Fazem uso da palavra os Deputados Geraldo
Nascimento e Anderson Acauto. A Presidência encerra a
discussão e submete a votação o parecer, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados e suspende os trabalhos por dez
minutos, para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os
trabalhos, a Presidência solicita seja feita a leitura da
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos presentes. Ato
continuo, o Presidente encerra a reunião.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo -
Leonidio Bouças - Geraldo Nascimento - Elbe Brandão -
Ancerson Adauto -_Miguel Martini Romeu Oueiroz. -
ATA DA 29a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos ao ca Quinze ae outubro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Ivair Nogueira,
Paulo Piau, Kemil Kumaira, Marcos Helénio (substituindo os
três últimos aos Deputados Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e
Anivaldo Coelho, por indicação das Lideranças do PFL e do
PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça: Miguel
Martini. Marcos Helénio, Jorge Eduardo, Paulo Piau
(substituindo os dois últimos aos Deputados Geraldo Rezende
e Ciêuber Carneiro, por indicação das Lideranças do PMDB e
do PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria. Verificada a ausência do Presicente, o
Deputado Miguel Martini assume a Presioência dos trabalhos e
havendo número regimental, solicita ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, 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 nQ 955/96. do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão
de imóveis. Continuando, esclarece que continua em discussão
o parecer sobre o mencionado projeto, em virtude do pedido
de vista feito pelo Deputado Marcos helêniona reunião
anterior. O De putado Marcos Helênio comunica á Presidência
que irá apresentar, em Plenário, reQuerimento em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração pedido de informações sobre
a exata descrição e localização aos imóveis que menciona e a
exposição dos motivos pelos quais está sendo considerada
desnecessária a utilização desses bens por parte do Estado.
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Em seguida, a Presidência verifica a inexistência ae
quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Alencar da Silveira
Júnior - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - João Leite.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas do dia vinte e três de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Hely Tarqüinio, Antônio
Roberto 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 á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos memoros
presentes. O Presidente esclarece ter a reunião a finalidade
de apreciar proposição da Comissão. Encerrada a la Parte aos
trabalhos, passa-se à 1	Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição da Comissão. O
Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Defesa Social, com
a finalidade de se debater, com as autoridades que menciona,
o problema da segurança pública no Estado e o orçamento
previsto para essa área para o ano de 1997. Colocado em
votação, 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, 30 de outubro de 1996.
João Leite. Presidente - Hely Tarquinio - Antôrio Roberto -

José Braga.
ATA DA 474 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez noras e seis minutos do dia vinte e três de outubro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Carlos
Murta, Alencar da Silveira Júnior, Leonidio Bouças
(substituindo este ao Deputado Jairo Ataide, por indicação
da Liderança do PFL) e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. Está
presente também o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos Murta
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria da pauta e passa á 2 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à deliberação do Plenário, O Presidente
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura do
Parecer para lQ Turno do Projeto de Lei ng 919/96, de
autoria do De putado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta
parágrafo ao art. lg da Lei ng 9.532. de 30/12/87. O
relator, por seu parecer, conclui pela aprovação do projeto.
Durante a fase de discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Carlos Murta, Leonidio
Bouças e Jorge Eduardo de Oliveira, todos ressaltando a
importância do projeto e parabenizando o relator pelo seu
parecer. Colocado em votação, é o parecer aprovado. 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, 30 de outubro de 1996.
Ajalmar Silva. Pres-dente - Elbe Brandão - Carlos Murta -

Jairo Ataice,
ATA DA 15a REUNIÂO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS INDICES 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
As dezesseis horas e dez minutos do cia vinte e zrés de
outubro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Saia das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo
Penna, Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Paulo Piau, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência inorma
Que a finalidade da reunião é apreciar o relatório linal,
elaborado pelo relator. Deputado Carlos Pimenta, a quem
passa a palavra. Durante a leitura do relatório, a
Presidência suspende a reunião por 5 minutos para que os
membros possam participar de votação realizada no Plenário
da Casa. Reabertos os trabalhos, com a presença dos membros
citados e, ainda, do Deputado Alberto Pinto Coelho, a
Presidência retorna a palavra ao relator, Deputado Carlos
Pimenta, para que continue a apresentação do relatório. Na
fase de discussão, usam da palavra os Deputados Gilmar
Machado, Arnaldo Penna, Carlos Pimenta e Paulo Piau,
conforme consta nas notas taquigráficas. Na oportunidade, o
Deputado Gilmar Machado pede vista do relatório. o que lhe é
deferido pelo Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 29/10/96, às 15 horas, no Plenarinho IV,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Ivair
Nogueira - Arnaldo Penna - Gilmar Machado.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
Às quinze horas do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Rezende. Gilmar Machado, Arnaldo Penna.
Ivair Nogueira e Carlos Pimenta, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Rezende. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa Que
a reunião se destina a continuar a discussão do relatório
final da Comissão e passa a palavra ao relator. Deputado
Carlos Pimenta, que faz a leitura das alterações ocorridas
no relatõrio, conforme consta nas notas taquigrâficas.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o
relatório final, que é aprovado. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à
leitura da ata. Que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência determina seja o relatório
final encaminhado nos termos ao art. 116 do Regimento
Interno, agradece a presença de todos e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de Outubro de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - Ivair
Nogueira - Carlos Pimenta - Arnaldo Penna.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos ao dia dezessete ce outubro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala oas
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Anivaldo Coelho e José Braga (substituindo os dois últimos
aos Deputados Marcos Helénio e Alencar da Silveira Júnior,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PT e do
PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
acusa o recebimento da seguinte correspondência: Ofícios
Circulares ns 35 e 37/96, do Governador do Estado, e Oficio
ng 8.976/96, do Ministério da Saúde, publicados no dia
10/10/96; Oficio nQ 2.230/96, do Ministério da Saúde,
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publicado no dia 11/10/96, e oficio das Dretoras das
escolas estaduas 00 Município de Elól Mendes. DevCo á
ausência dos relatores anteriormente designados, a
Presidência designa o Deputado Anivaldo Coelho relator do
Projeto de Lei nQ 718/96 e o Deputado José Braga relator do
Projeto de Lei nQ 785/96. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Presidente propõe minuta de
deliberação relativa a distribuição de subvenções sociais,
auxilio para despesas de capital e transferências a
municípios para o exercício de 1996, com recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa. O
Deputado Miguel Martini transfere a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Geraldo Rezende; este submete a
discussão e votação a matéria, que é aprovada por
unanimidade. A Presidência solicita aos membros da Comissão
que subscrevam a proposição, que passa a denominar-se
Deliberação n 9. A seguir, oassa-se á 2 Fase da Ordem do
Dia. Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelro emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei flQ 718/96 com a Emenda ng 1. da Comissão de
Saúde e Ação Social. Logo após, o Deputado José Braga,
relator do Projeto de Lei ng 785/96, emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação, no lg turno, do projeto com a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em
seguida. o Deputado Geraldo Rezende emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação, no 1g turno. do Projeto de Lei
ng 841/96 com a Emenda ng 2. da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Subemenda flQ 1, apresentada pela Comissão
de Saúde e Ação Social, à Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Após, a Presidência comunica aos Deputados que
o prazo para aDresentação de emendas ao Projeto de Lei ng
968/96, que contém a proposta orçamentária para 1997, é de
11 a 25 de outubro, no horário das 8 às 18 horas, na Sala de
Apoio aos Plenarinhos II e 111. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de outubro de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente - Marcos Helênio - Ivair Nogueira

- Djalma Diniz - Ajalmar Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 332/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa co Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei
em tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Sociedade Lar Espirita Maria Carlota - SOLAREMAC -, com sede
no Município de Araguari.
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Preliminarmente, foi a proposição examinada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda ng 1, que aperfeiçoa o texto do art. lQ.
Dando seqüência ã tramitação do projeto, cumpre a esta

Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no lg turno, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
A SOLAREMAC é entidade civil sem fins lucrativos. Em
funcionamento há mais de dois anos, as atividades que
desenvolve têm trazido grandes benefícios aos moradores
menos favorecidos de Araguari. nas diversas áreas em que
atua.
Com efeito, de acordo com o estatuto da entidade, esta tem
por finalidade, entre outras, prestar e manter serviços
assistenciais, educacionais, esportivos e de orientação
espiritual

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 332/95 no lQ turno, com a Emenda flQ 1. apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 883/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Grupo da Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lQ turno, atendo-se aos lindes de sua
competência.

Fundamentação
De conformidade com o estatuto da entidade, esta é uma
sociedade civil sem fins iucrativos, cujas atividades
compreendem três linhas de ação: a) praticar o bem por todos
os meios ao seu alcance, prestando tanto assistência
material quanto espiritual; b) incentivar a difusão do
estudo e da prática do Evangelho de Jesus Cristo e da
doutrina codificada por Allan Kardec; c) desenvolver
atividades ligadas à saúde e á higiene de crianças e idosos.
Dada a natureza de cunho social dos objetivos da entidade,
consideramos ser justo e oportuno outorgar-lhe o titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos oela aprovação do Projeto de Lei
ng 883/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.



PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Np 907/96
Comissão de Defesa Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei

em tela tem por escopo instituir o Dia do Policial Civil do
Estado de Minas Gerais, a ser comemorado no dia 10 de maio.
A proposição foi examinada preliminarmente 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 rio iQ turno, nos termos dos arts. 195 e 104,
1, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Policia Civil é uma instituição permanente do poder
público, co-responsável pela segurança pública, cumprindo,
pois, missão que é dever do Estado e direito de todos,
conforme preceituam as cartas constitucionais.
As atividades da corporação visam, em geral, à preservação
da ordem pública e à incolumidade dos cidadãos e do
patrimônio público e particular. Sob a direção de Delegado
de Policia de carreira, e organizada de acordo com os
princípios da hierarquia, disciplina e competência, tem por
atribuição especifica cumprir as atividades de investigação
e apuração de crimes no âmbito estadual instaurar
inquéritos e processos; executar funções pertinentes á
policia técnico-cientifica; executar o processamento e o
arquivamento de identificação civil e criminal bem como o
registro e o licenciamento de veículo automotor e a emissão
de carteira de motorista.
Tendo em vista a relevância dO papel desempenhado pela

entidade para assegurar os mencionados direitos fundamentais
assegurados pela Constituição, nada mais justo, portanto,
que se preste homenagem á classe de servidores em tela,
instituindo o seu dia comemorativo. Para esse fim, nada mais
conveniente que a escolha recaia sobre o dia 10 de maio,
data em q ue, em 1808, foi nomeado por D. João VI o primeiro
Intendente-Geral de Policia - sendo o titular desse cargo de
direção máxima o Conselheiro Paulo Fernandes Viana.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Pro':eto ce Lei
nQ 907/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de outunro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 946/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto

de lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Conselho Central de Piumhi da Sociedade de São Vicente de
Paulo. com sede no Município de Plui.
A pós a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça. oue 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 tem por finalidade a prática da

caridade cristã pela assistência social.
Com esse intuito, por meio das Conferências Vicentinas e

dos Conselhos Particulares atende as famílias necessitadas,
amparando-as espiritualmente ou fornecendo-lhes auxilio
material, como gêneros alimenticios, roupas e medicamentos.
Diante de tais cons i de r ações , meritória é, pois, a
iniciativa de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 946/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 955/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer reversão
dos imóveis que especifica.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/9/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador constante na Mensagem nQ 140/96,
vem as Comissões ce Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para ser apreciada em reunião
conjunta.
Cabe a esta Comissão o exame dos as pectos jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme preceitua o art.
195, c/c o art. 103, V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento visa autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter aos ex-proprietários imóveis
incorporados ao patrimônio do Estado, remanescentes das
áreas desapropriadas e não utilizadas na construção da Via
Expressa Leste-Deste.
Por meio da mensagem que enviou a esta Casa, o Chefe do
Poder Executivo informa 

q
ue o projeto original da referida

via sofreu alterações, resultando dai sobra de terrenos para
os quais a administração pública não tem planos de
aproveitamento.
Estando os imóveis permanentemente sob a ameaça de invasão,
o que pode, no futuro, tornar-se um problema social de
difícil solução, e havendo o interesse dos ex-proprietários
em reaver os bens, o Executivo entende ser de interesse
público fazer revertê-los aos expropriados, contra
pagamento, em vez ce mantê-los incorporados ao seu
patrimônio.



A oferta dos imóveis aos ex-proprietários decorre do
direito de preferência que lhes assiste, estabelecido no
art. 1.150 do Código Civil:
"Art. 1.150 - A União, o Estado ou o Município oferecerá ao

ex-proprietário o imóvel desapropriado, pelo preço por que o
foi, caso não tenha o destino para que se desapropriou.
Por sua vez, a autorização legislativa para que o Estado
possa dar execução ao que é proposto no projeto de lei em
tela decorre da necessidade de se conferir validade aos atos
administrativos tendentes a fazer transferência de domínio
de bens imóveis públicos, uma vez que tais atos, por sua
natureza, são vinculados, ou seja, só podem ser efetivados
se inteiramente presos ao enunciado da lei.
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional e legal à
tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

Constitucionalidade e pela legalidaoe do Projeto de Lei flQ
956/96, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Jorge Hannas - Simão
Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóveis.
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, Dela constituciona'idade e pela
lega l idade da proposição.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria,

conforme disposições regimentais.
Fundamentação

O projeto em tela autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter aos antigos proprietários os imóveis remanescentes
das áreas desapropriadas e não utilizadas na construção da
Via Expressa Leste-Oeste. em Belo Horizonte.
Conforme consta na Mensagem flQ 140/96, os terrenos em
apreço foram desapropriados pelo Estado para a construção da
referida via expressa. Todavia, o projeto original sofreu
alterações, dai resultando uma sobra de terrenos em toda a
Sua extensão.
O art. 2Q do projeto determina que a reversão se fará
mediante o pagamento pelos ex-proprietários do mesmo valor
por eles recebido na é poca da desapropriação, proporcional
as áreas remanescentes e corrigido monetariamente. Tal
medida visa a proteger o Estado contra os efeitos da
inflação ocorrida no periodo, garantindo que os valores a
serem recebidos serão os mesmos despendidos pelo Governo
quando da desapronriação.
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Ressaltamos, entretanto, que não consta claramente no
projeto quais são as áreas remanescentes da construção da
Via Expressa Leste-Oeste, objeto desta reversão. As
informações fornecidas pelo Poder Executivo não esclarecem
onde se situam tais áreas. Sem isso, torna-se difícil
avaliar a necessidade da reversão desses imóveis ou se eles
poderiam ser utilizados para beneficiar a população belo-
horizoritina residente na região. Por essa razão, entendemos
que o projeto deve ser rejeitado. Posteriormente, com
maiores informações, poderemos rediscutir a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
ng 955/96 no lg turno.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helêrilo, relator -
Jorge Eduardo de Oliveira - Alencar da Silveira Júnior -
Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI N9 958/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei flQ 958/96 visa a declarar de utilidade pública a Creche
Vovô Catarina de Freitas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice na ordem jurídica a sua tramitação. Cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, nos termos do art. 104. 1. a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Vovó Catarina de Freitas é uma entidade
filantrópica, que tem por objetivo prestar assistência
social e educativa ao menor desprovido de recursos. Completa
o seu trabalho beneficente promovendo palestras, cursos e
programas que visam à integração da criança e do adolescente
no seio da família.
Faz parte também do seu elenco de atividades a proteção ás

pessoas idosas e aos portadores de deficiência física.
Assim, conceder-lhe o titulo declaratôrio de utilidade
pública é merecido e oportuno.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto oe Lei ng

958/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de outuDro ce 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 963/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o projeto de lei em

epigrafe visa declarar de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, localizado no Município de Aguas Formosas.
Encaminhado o projeto preliminarmente á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua ,juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda flQ 1,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 1Q turno, na forma regimental.

Fundamentação
A referida instituição tem-se mostrado de grande
importância para a comunidade carente, uma vez que congrega
esforços para a realização de obras de caridade, dentro dos
preceitos da tradição cristã.
Mantida pela Conferência São Vicente de Paulo de Águas
Formosas, presta assistência hospitalar, realiza consultas
médicas e distribui medicamentos a doentes destituídos de
recursos, sem qualquer ónus para os beneficiados.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 963/96 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 29 de outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI No 988/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constitução e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer, o projeto de lei em apreço dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo.
Em virtude de requerimento aprovado, a proposição,
publicada em 17/10/96, deve ser apreciada em reunião
conjunta pelas Comissões supracitadas, consoante dispõe o
art. 245. XV. do Regimento Interno.
Esta Comissão passa, agora, a examinar a matéria quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a, do mesmo
Regimento.

F unoament ação
Atendendo ao disposto no art. 243, 1. da Constituição
Estadual, o qual estabelece que o Estado deverá adotar, por
meio de lei, um plano permanente para o desenvolvimento do
turismo, a proposição pretende institui-]o, forjando uma
nova política pública destinada ao fomento dessa atividade.
Esse plano, denominado Plano Mineiro de Turismo, é fruto
das intensas negociações feitas no Seminário Legislativo
Turismo: Caminho das Minas, um importante evento realizado
nesta Casa, que reuniu diversos setores organizados da
sociedade, entre entes públicos e privados, para debater os
assuntos pertinentes ao turismo mineiro.
Como resultado dessas discussões, surgiu, então, o esboço
de um programa voltado para o incremento aa indústria
turística, ora consubstanciado no projeto ce lei em exame, o
qual contempla a maior parte das propostas apresentadas no
dito seminário.
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O novo plano vem substituir o Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais, instituído pela
Lei flQ 11.483, de 1994, que não logrou o êxito esperado.
Como principal inovação, ele procura racionalizar a ação
estatal em prol do turismo, reduzindo o número de órgãos
públicos afetos à área e enfatizando a participação da
iniciativa privada na exploração dos empreendimentos e dos
serviços turísticos. Ao Estado caberá exercer essencialmente
as atividades de apoio e as ações de natureza supletiva.
Os princípios e as metas contidos no plano em comento estão

em consonância com os ditames da Constituição Estadual, que,
em seção dedicada exclusivamente ao turismo mineiro,
determina, em seu art. 242, que o Estado apoiará e
incentivará o turismo como atividade econômica.
reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento
social e cultural.
Ao atribuir funções deliberativas ao Conselho Estadual de
Turismo - CET -, responsável pela aprovação de pianos,
programas e projetos relacionados com a política estadual de
desenvolvimento do turismo, o plano atende, ainda, ao
preceito consignado no art. 243 da referida Carta, segundo o
qual a definição dessa política será feita em conjunto com
órgão colegiado representativo dos segmentos do setor.
No tocante á competência, cabe á União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios promover e incentivar o
turismo, nos termos do art. 180 da Constituição da
República.
Ademais, o art. 24. VII, da Carta Magna confere aos Estados

rnemoros competência concorrente para legislar sobre proteção
ao patrimônio histórico, cultural, artístico. turístico e
paisagistico.
Sendo assim, cabe a este Estado, no exercício da
competência constitucional anteriormente aludida, dispor
sobre as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
do turismo regional, reconhecendo nessa atividade o seu
grande potencial econômico e o seu importante papel na
divulgação da cultura mineira.
Inexistem, pois, óbices constitucionais ou
infraconstitucionais á tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
988/96.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Antônio Geriaro - Elbe Brandão.
Comissão de Educação. Cultura. Desporto

e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria uesta Comissão, o projeto em exame dispõe sobre
o Plano Mineiro de Turismo.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que não

encontrou óbice á sua tramitação, vem agora a matéria a esta
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Comissão para receber parecer, em cumprimento do que
determina o Regimento Interno.

Fundamentação
O Plano Mineiro de Turismo é a formalização de propostas

apresentadas á Assembléia Legislativa pela sociedade civil
por ocasião do Seminário Legislativo Turismo: Caminho das
Minas
A demanda por uma política estadual moderna, capaz de
impulsionar o turismo como atividade econômica competitiva,
foi o mote dos principais profissionais ligados à atividade,
os quais, durante três dias, discutiram exaustivamente as
perspectivas e as expectativas do setor, sobretudo no
tocante à responsabilidade do poder público.
A atividade turística, chamada, com muita propriedade, de
indústria sem chaminé, tem-se desenvolvido mundialmente,
movimentando recursos altamente significativos e ocupando
economicamente grande parcela da população. Em vários
países, já é a principal atividade, gr aças ã atenção com que
os Governos a têm tratado.
Minas Gerais há muito está carecendo de urna política
adequada para o setor, de forma a ser incentivada a
exploração racional de seu patrimônio histórico, cultural e
natural
O Plano Mineiro de Turismo representa uma importante
iniciativa no sentido de definir a presença do Estado e da
sociedade Civil na condução de uma política moderna e
eficiente de desenvolvimento dessa atividade econômica.
o projeto de lei em estudo trata da definição de diretrizes

gerais para o setor, atribuindo ao Estado uma participação
supletiva de planejamento, fomento e fiscalização e deixando
à sociedade civil o espaço que lhe compete na exploração dos
empreendimentos e na prestação dos serviços.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 988/96 na forma original.
Sala das Comissões. 24 de Outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anderson Adauto. relator -

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Gilmar Machado.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e

Turismo e Lazer, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo.
A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para análise de
mérito, atendendo ao disposto no art. 103, 1. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Plano Mineiro de Turismo, fruto do Seminário Legislativo
Turismo: Caminho das Minas, traz modificações significativas
á atual legislação sobre a Política Estadual de Turismo -
Lei flQ 11.483, de 1994.
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Destacamos, inicialmente, que o plano, em relação ao
PLANITUR, está mais bem estruturado e é mais abrangente.
Suas diretrizes, objetivos e metas, tal corno formulados,
conferirão á ação estatal maior eficiência no trato da
questão. Além disso, houve a preocupação de se elaborar o
plano de turismo em consonância com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - . previsto na
Constituição do Estado e somente regulamentado no final de
1995. pela Lei nQ 12.051. Ressalte-se que o PMDI é plano de
Estado, e a ele devem subordinar-se as demais peças de
planejamento estatal.
Em segundo lugar, destacamos o fortalecimento da Empresa
Mineira de Turismo - TURMINAS -, vinculada no momento á
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, á qual se atribui a
competência de formular, coordenar e implementar o plano em
exame. A propósito, tramita nesta Casa projeto de iniciativa
do Governador do Estado que propõe a vinculação da TURMINAS
á Secretaria de Indústria. Comércio e Turismo. Na atual
conjuntura, a competência dessa entidade restringe-se à
coordenação da execução dos programas regionais executados
por órgãos e entidades da administração pública estadual.
Com efeito, essa é uma 'medida correta do ponto de vista da
racionalização administrativa da atividade de fomento do
turismo, pois visa a agilizar e respaldar as ações
desenvolvidas nesse setor pelos diversos órgãos e entidades
do Estado. Além do mais, não há definição do responsável
pelo plano em vigor.
E oportuno registrar que a Política Estadual de Turismo
reafirma o seu caráter de descentralização por contar, em
sua execução, com o concurso e a participação das
administrações estaduais direta e indireta e, ainda, dos
municípios e dainiciativa privada. Trata-se de um mecanismo
que imprimirá à política maior celeridade e,
conseqüentemente, trará melhores resultados para o setor.
A terceira observação a fazer refere-se ao art. SQ do
projeto. De acordo com esse dispositivo, é vedada ao Estado
a exploração de empreendimentos e a prestação de serviços de
turismo, resguardadas as atividades estatais de apoio e as
ações de natureza supletiva.
Na verdade, essa medida permite ao Estado voltar-se apenas
para as suas funções essenciais, deixando à iniciativa
privada o incremento da atividade sob a ótica da exploração
econômica. Essa orientação não é novidade no planejamento
estatal. Pelo contrário, impõe-se desencarregar o Estado de
atribuições que, por sua natureza, se mostram, em principio,
incompatíveis com seus fins precipuos. Não podemos perder de
vista que a atuação do Estado deve conformar-se mais à
normatização e à regulação da atividade económica, e não, à
sua exploração. Não cabe a ele fazer um pouco pior ou um
pouco melhor o que os outros podem fazer, mas fazer o que
ninguém pode fazer.
E preciso, no entanto, emendar a cláusula revocatória.
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei ng 987/96. que dispõe
sobre o Conselho Estadual de Turismo, enquanto se propõe, no
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projeto em análise, a revogação tanto do PLANITUR quanto da
Lei flQ 11.477, de 1994, que dispõe sobre o Conselho Estadual
de Turismo. Assim sendo, poderá ocorrer uma situação
bastante inusitada: sanção do Plano Mineiro de Turismo e
veto do projeto relativo ao Conselho. Nesse passo, teríamos
uma lei dispondo sobre a política de turismo e o
esfacelamento do atual Conselho.
Para corrigir esse deslize, estamos propondo, na conclusão

deste parecer, a Emenda nQ 1.
Conclusão

Isso posto, opinamos pela acrovação do Projeto de Lei n
988/96 com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA No
-1

Dê-se ao art. 13 a segirte r'edação:
"Art. 13 - Revogam-se as cisposições em contrário,

especialmente a Lei ng 11.483. de 7 de junho de 1994..
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Anderson Adauto - Ajalmar Silva - Paulo Piau.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatôr io
De autoria cia Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, o projeto em tela cria o Plano Mineiro de
Turismo.
Preliminarmente, a Comissão de Corstituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legaHdaae da matéria.
Em seguida, a Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação do projeto na forma
proposta.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública

manifestou-se pela aprovação da proposição com a Emenda ng

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A atividade turistica é bastante significativa

economicamente em todo o mundo, envolvendo a circulação de
recursos superiores a US$3.000.000.000.000,00 anuais e
gerando cerca de US$350.000.000.000,00 em impostos, além cie
ser grande fonte de geração e manutenção de empregos.
No Brasil, o mercado turístico ainda é pouco significativo
economicamente. Embora tenhamos enorme potencial
dificuldades internas, como os altos custos dos serviços de
viagens dentro do Pais, exigem esforços para sua superação.
Nosso Pais, apesar de responder por mais de 50% da receita
total de turismo e viagens da América Latina e de possuir o
maior potencial turistico do continente, teve uma
participação de apenas 0.3% do total de viagens
internacionais em 1993, por exemplo.
Minas Gerais. Estado privilegiado para o desenvolvimento
turístico, dadas suas atrações diversificadas e
inesgotáveis, tem, como o Pais, participação incipiente no
setor e sofre pela ausência de um planejamento estratégico.



420

Com a realização de seminário legislativo sobre o turismo.
tivemos uma visão mais detalhada da problemática do setor, e
a criação do Plano Mineiro de Turismo, em pauta, visa a
sanar as deficiências, em nivel estadual, relativas ao
planejamento.
Cabe lembrar que o projeto está considerando como aprovado

o Projeto de Lei ng 921/96, que transfere a área de Turismo,
bem como a TURMINAS e a PROMINAS, para a Secretaria de
Indústria. Comércio e Turismo (nova denominação) e que
tramita em regime de urgência, já tendo sido aprovado em l
turno.
A principal característica do Plano Mineiro de Turismo é a
atuação articulada dos diversos segmentos do setor, tanto em
nível público quanto privado. Ao Estado caberão as
atividades de apoio e de natureza supletiva, e à iniciativa
privada, a exploração dos empreendimentos e a prestação de
serviços.
A ação pública será viabilizada por meio de recursos
orçamentários, linhas de crédito, recursos do Fundo de
Assistência ao Turismo - FASTUR -. recursos provenientes de
outros fundos estaduais e municipais aue venham a se
constituir e recursos de entidades nacionais ou
internacionais, públicas ou privadas.
Sobre os recursos orçamentários, temos a dizer que, na
proposta orçamentária para 1997, o orçamento total proposto
para a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo - SELT - é de
R$5.583.057,00. O programa Turismo, detalhado com a
atividade Implementação da Política Estadual de Turismo
(Apoiar e Incentivar a Politica de Turismo no Estado -
Selecionados C), possui verba de apenas R$516,00. A verba
orçamentária prevista para a TURMINAS em 1997 é de
R$2.658.767,00. Para o FASTUR (Selecionados D), em 1977,
está prevista a verba de R$1.200,00.
Como vemos, os recursos orçamentários são infimos para o
setor, embora recursos possam ser obtidos por meio de
empréstimos, como está previsto no projeto em tela, e também
por via de iniciativa privada.
O desenvolvimento do turismo trará recursos e empregos para
nosso Estado, o aue compensará os esforços dispendidos.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 988/96 no 1Q turno, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ajalmar Silva - Gilmar Machado - Jorge Hanflas - Antônio
Genaro.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 282/95
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei ng
282/95 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
entidade Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista - FALE
-. com sede no Município ce Uberlândia.
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Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em epígrafe desenvolve atividades de grande
alcance social, já que o seu principal objetivo é amparar
pacientes em fase terminal ou portadores de doenças
incuráveis.
A FALE presta assistência aos mais necessitados, tendo em

vista sobretudo a dignidade do ser humano.
Como vemos, é indiscutivel o mérito do trabalho realizado
por ela, o que justifica plenamente a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 282/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 ae outubro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 933/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 933/96, de autoria do Tribunal de
Justiça, que institui contribuição previdenciária para
custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos
magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do Estado,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, í l. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á oroposição a Seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 933/96
Institui contribuição previdenclaria cara custeio parcial

dos proventos de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário co Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica instituida Contribuição previdenciária, de
natureza compulsõria, 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 dis posto no "caout' 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.
10 da Lei ng 10.254. de 20 de julho de 1990.
Art. 3Q - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3.5% (três virgula cinco por cento) do valor da
remuneração mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria
dos servidores enumerados no art. 2Q desta lei, ai incluidas
as vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.
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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 a parcela de que trata o inciso XVII do art. 7Q da
Constituição da República e as parcelas indenizatõrias.

- E vedada, a qualquer título, a restituição de
parcela de contribuição efetivamente recolhida.

- Os meios e a forma de cobrança da contribuição, bem
como as demais medidas 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, relativa ao período em
que se tenha afastado, considerado, como base de cálculo, o
valor da remuneração do cargo efetivo ocupado ou da função
pública de que seja detentor na época do afastamento.
Art. 5Q - 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 dotação específica na Lei do Orçamento Anual
do Estado.
Art. 6Q - O Tribunal de Justiça procederá à realização de
estudos atuariais para a fixação da contribuição devida pelo
Estado e pelos servidores, inclusive para a constituição da
reserva técnica e como subsídio para a criação de fundo
específico a ser instituído em lei.
Parágrafo único - Fica mantido, até a constituição do fundo
de que trata este artigo, o sistema de custeio de
aposentadoria vigente na data de publicação desta lei
Art. 7Q - O art. 5Q da Lei nQ 12.278. de 29 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5Q - A contribuição devida pelos servidores de que

trata o parágrafo único do art. 2o desta lei constituirá
reserva técnica destinada à compensação financeira a que se
refere o 2Q do art. 202 da Constituição da República.".
Art. 8Q - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei criando o Fundo Previdenciário
até o dia 31 de março de 1997.
Art. 9Q - O Poder Judiciário regulamentará esta lei, nos
termos do 3g do art. 3Q, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, começando a produzir efeitos 90 (noventa) dias
depois.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 949/96

Comissão de Redação
o Projeto de Lei nQ 949/96, de autoria do Procurador-Geral
de Justiça, que institui contribuição previdenciária para
custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos membros e
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dos servidores do Ministério Público do 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 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 NQ 949/96
Institui contribuição previdenciária para custeio parcial

dos proventos de aposentadoria dos membros e dos servidores
do Ministério Público do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica instituída contribuição previdenciária, de
natureza compulsória, destinada ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos membros e cos servidores do
Ministério Público do Estado,
Art. 2Q - São sujeitos passivos, para efeito de cobrança ca
contribuição de Que t rata esta lei, os membros e os
servidores do Ministério Público da ativa e os inativos.
Parágrafo único - Incluem-se no disposto no "caput" deste

artigo os ocupantes de cargo de provimento em comissão de
recrutamento amplo e os detentores de função pública do
Ministério PúbliCo,
Art. 3 - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3,5% (três virgula cinco por cento) do valor da
remuneração mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria,
ai incluídas as vantagens de natureza pessoal e as de
caráter permanente.

l Q - 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 do art. 7g da
Constituição ca Re pública e as parcelas indenizatõrias.
i 2Q - Os meios e a forma de Cobrança ca contribuição bem

como as medidas administrativas necessárias ao cumprimento
desta lei serão definidos em regulamento.

- E vedada. a qualquer titulo, a restituição de
parcela de contribuição efetivamente recolhida.
Art. 4 - O servidor afastado de suas funções sem ônus para

o Ministério Público fica obrigado, no caso de aposentadoria
em cargo de seus quadros de pessoal, ao recolhimento da
contribuição de que trata esta lei, relativa ao período em
que se tenha afastado, considerado, como base de cálculo, o
valor da remuneração do cargo efetivo ocupado ou da função
pública de que seja detentor na época do afastamento.
Art. 5 - A receita decorrente da aplicação desta lei fica
vinculada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria
dos membros e dos servidores por ela abrangicos e será
consignada, no orçamento anual do Estado, em dotação
especifica do Ministério Público.
Parágrafo único - A contribuição devida pelos servidores de

Que trata o parágrafo único do art. 2Q cesta lei constituirá
reserva técnica dest i nada á compensação f inanceira a que se
refere o 5 2g co a-z. 202 da Constituição da República.

1
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Art. 6g - 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 e como subsídio para a
criação de fundo especifico, a ser instituído em lei.
Parágrafo único - Fica mantido, até a constituição do fundo

de que trata este artigo, o sistema de custeio de
aposentadoria vigente na data de publicação desta lei
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, começando a produzir efeitos 90 (noventa) dias

depois.
Art. 8g - 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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