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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 16/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
tela pretende declarar de utilidade pública a entidade
Projeto Hélio Caldeira - Sistema Unificado de Combate ao
Desemprego Internacional, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e

Justiça apreciou preliminarmente a matéria, oportunidade em
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto na forma proposta.
Agora, compete ao presente órgão colegiado apreciar o
projeto para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão é uma organização filantrópica sem
fins lucrativos, de caráter mundial, instituída com o
objetivo de combater o desemprego. Para a consecução dessa
meta, a organização trabalha em conjunto com organismos
governamentais e não governamentais de vários países.
Com efeito, suas atividades abrangem a promoção de

conferências, congressos e seminários; a formação de agentes
comunitários; o atendimento social às famílias
desempregadas; a captação de vagas para emprego e estágios;
o encaminhamento profissional; a formação profissional e a
publicação de artigos de interesse dos associados.

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

flQ 18/95 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 563/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em análise
pretende seja declarada de utilidade pública a entidade
Creche Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol,
com sede no Municipio de Uberaba.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, concluiu-se pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, que agora
vem a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade, desde a sua fundação, presta
relevantes serviços á comunidade de Uberaba notadamente no
que diz respeito à educação infantil e familiar.

rs



É instituição sólida que, no decorrer dos tempos, sempre
teve ação voltada para os menos favorecidos.
Conceder-lhe o titulo declaratôrio de utilidade pública é
iniciativa justa e meritória.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 563/95 no 1Q turno, na forma
proposta.
Sala das Comissões. 7 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 564/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, a proposição em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piraúba -, com
sede no Município de Piraúba.
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, cabendo a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, para o lQ turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação é entidade sem fins lucrativos e
objetiva a promoção e integração do excepcional na
sociedade. Funciona regularmente há mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades humanitárias. Entendemos, pois,
que a concessão do beneficio proposto é iniciativa meritória
e justa.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação

do Projeto de Lei nQ 564/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 464/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o Projeto de Lei n
464/95 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três
Corações.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para
o QQ turno, nos ternos regimentais
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade em epígrafe desenvolve atividades de grande
alcance social, incentivando a união dos moradores, o
espirito comunitário e a defesa dos interesses comuns
Para atender a seus objetivos, a instituição realiza
trabalho de conscientização das potencialidades locais e



coloca ã disposição dos interessados uma oficina de
aprendizagem profissional. -
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no cumprimento das
suas metas, justa e meritória se mostra a iniciativa em
declará-la de utilidade pública.

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

nQ 464/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno
Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 464195

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da
Vila Jessá, com sede no Município de Três Corações -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três
Corações..
Art. 2, - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 467/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei ng
467/95, que objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Tapajós, com sede no Município de
Betim, foi aprovado no lg turno, na forma original.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a matéria para o 2Q turno, conforme estabelecem as
disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende declarar de utilidade pública é
uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos,
que se destina a prestar serviços sociocomunitários aos
moradores do Conjunto Habitacional São Caetano e à
comunidade circunvizinha, nos Municípios de Betim e
Contagem.
Em razão do trabalho desenvolvido em defesa dos interesses
e das reivindicações dos seus associados, a instituição
merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 467/95 no 2Q turno, na forma original-
Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 18/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Hannas, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
Projeto Hélio Caldeira Sistema Unificado de Combate ao
Desemprego Internacional, com sede no Município de Belo
Horizonte.
De conformidade com o Regimento Interno, compete a esta
Comissão examinar preliminarmente a proposição, atendo-se
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, fundada em
2/4/92. Em pleno funcionamento desde então, sua diretoria é

 

composta de pessoas idôneas, que nada percebem pelo
exercido de seus cargos.
Cumpre salientar, ainda, que a documentação juntada ao
processo atende aos requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830, de 6/12/71, 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
18/95.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Paulo Piau - Simão Pedro
Toledo - Anivaldo Coelho.



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 541/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Irmandade
de Nossa Senhora da Aparecida do Monte Calvário e da Santa
Casa de Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga, com sede no
Município de Santa Rita de Jacutinga.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade prestar
atendimento médico à população carente do município e das
localidades próximas. Funciona regularmente há mais de dois
anos e desenvolve atividades voltadas para a caridade.
Assim sendo, a concessão do beneficio proposto é oportuna e
meritória.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação

do Projeto de Lei nQ 541/95 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1996.
Marcos Régis, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 472/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei flQ
472/95, que objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Civil-Religiosa São Francisco de Assis - ASFA
-, com sede no Município de Ouro Branco, 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 ASFA realiza intenso e importante trabalho de assistência
social às famílias carentes dos bairros e da zona rural do
Município de Ouro Branco.
Em virtude dos relevantes serviços que a entidade vem
prestando à comunidade a que serve, consideramos justa a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 472/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1996-
Marco Régis, relator.



PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

 

Ng 496195 -
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei flQ 496/95, do Deputado Arnaldo Canarinho,

objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade do Bom
Pastor - CBP -, com sede no Município de Congonhal
Aprovada no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem a matéria a
esta Comissão a fim de ser apreciada para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento às disposições do
Regimento Interno.
Cabe a esta Comissão, ainda, elaborar a redação do vencido,

que é parte deste parecer.
Fundamentação

A referida entidade atende integralmente aos idosos
indigentes e aos inválidos para o trabalho, prestando-lhes
assistência médica, alimentícia, moral, psíquica e
religiosa, visando ao seu ajustamento social e bem-estar.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 496/95 no 2Q turno, na forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1996.
Marco Régis, relator

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 496/95

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade do Bom
Pastor - CBP - com sede no Município de Congonhal.
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Comunidade do Bom Pastor - CBP -, com sede no Município de
Congonhal
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 558/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projete
em análise objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Domus Pro Orantibus, com sede no Município de Patos de
Minas.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no
lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade, formada por leigos vinculados à
Igreja Católica, objetiva a promoção integral da pessoa
humana, notadamente das crianças.
A concessão do beneficio solicitado é a forma mais adequada
de ajuda ao louvável trabalho desenvolvido pela instituição.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação
do Projeto de Lei nQ 558/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 493/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 493/95, do Deputado Leonidio Bouças,
objetiva declarar de utilidade pública a Ordem
Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer, com sede no
Município de Araxá.
o projeto foi aprovado no lQ turno, em sua forma original.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria para o ?Q turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Ordem Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer tem como
finalidade praticar a assistência social, prestando auxílio
espiritual e material à população carente.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

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

nQ 493/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
14Q 542/95

Comissão de Saúde e Ação Social

rÁ



Rei atório
O Projeto de Lei flQ 542/95, do Deputado Sebastião Helvécio,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade
Nosso Senhor dos Passas da Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto a

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, "a', do Regimento Interno.
Em obediência ao que dispõe o art. 196, l, desse

estatuto, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A finalidade principal da instituição objeto do projeto de
lei em apreço é a de manter e administrar a Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora e todos os imóveis da Irmandade
Nosso Senhor dos Passos.
Além disso, presta assistência médico-hospitalar gratuita

às crianças desamparadas e aos velhos inválidos e carentes.
Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o

seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

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

nQ 542/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Ng 542/95

Declara de utilidade pública a Irmandade Nosso Senhor dos
Passas da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, com
sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade

Nosso Senhor dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 567/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em
análise pretende declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Arlindo dos Santos nQ 225, com sede no Município de
Montes Claros.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto para
o 1Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por principio básico trabalhar
pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade e
para que seus membros se conduzam segundo os ditames da
honra e da justiça.
Á concessão do titulo declaratário de sua utilidade
pública, portanto, é iniciativa das mais justas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 567/95 no lQ turno, na forma
proposta.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 465/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em exame, que pretende declarar de utilidade pública
a Instituição Beneficente Martin Lutero, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no lQ turno, na
forma original.
Cabe a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente

sobre a matéria para o 2Q turno, conforme preceituam as
disposições regimentais.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 465/95 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 14 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ho 530/95

rs
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ
530/95 dispõe sobre a alteração do art. BQ da Lei nQ 6.310,
de 8/5/74, modificado pela Lei nQ 9.738, de 9/12/88, que
trata da composição do Corpo Diretivo da EPAMIG.
A proposição foi aprovada no lQ turno com a Emenda nQ 1,

apresentada pela Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser

examinada no 2Q turno.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que integra este

parecer.
Fundamentação

A proposição em comento, conforme já tivemos oportunidade
de manifestar anteriormente, não encontra óbice de natureza
financeiro-orçamentária, porquanto os recursos que farão jus
ás despesas decorrentes desta lei serão retirados das
dotações orçamentárias já previstas, relativas a
transferência de recursos, por via de subvenções econômicas,
uma vez que se trata de empresa subvencionada.

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

530/95, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995.
Miguel Martini, Presidente - Mauri Torres, relator - Glycon

Terra Pinto - José Braga.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI Hp 530195
Altera dispositivos da Lei nQ 6.310, de 8 de maio de 1974.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. BQ e seus f4 lQ e 2Q da Lei nQ 6.310, de 8

de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir
e organizar empresa pública para o desenvolvimento e a
execução de pesquisas no setor da agropecuária, com a
redação que lhes foi dada pela Lei nQ 9.738, de 9 de
dezembro de 1988, acrescido do 3Q, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. l - A administração da empresa compreenderá o

Conselho de Administração, com 7 (sete) membros, e a
Diretoria Executiva, composta de um Presidente, um Diretor
de Operações Técnicas e um Diretor de Administração e
Finanças, nomeados pelo Governador do Estado.

l Q - O Conselho de Administração terá como membros natos
o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que o presidirá, o Presidente da EPAMIG e 1
(um) dirigente da EMBRAPA; e mais 4 (quatro) membros, com
seus respectivos suplentes, nomeados pelo Governador do
Estado e escolhidos conforme o seguinte:
1 - 1 (um) representante dos empregados da EPAMIG, indicado

a partir de lista triplice por eles elaborada e enviada ao
Governador do Estado;
II - 3 (três) pessoas de nível universitário e de
reconhecida capacidade técnica em atividades de ciência,
tecnologia e desenvolvimento rural.



11"

- O mandato dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva terá a duração de 4 (quatro) anos,
permitida a recondução.
f 3Q - Os honorários dos membros nomeados do Conselho de
Administração, exceto os dos conselheiros natos, e os da
Diretoria Executiva serão fixados pelo Governador do
Estado-".
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q

 

 Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei nQ 9.738, de 9 de dezembro de 1988.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 533/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Fidelidade Escocesa nQ 9, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida instituição tem por finalidade desenvolver meios

que possibilitem maior assistência ã comunidade nos aspectos
primordiais de educação, saúde e esportes. Além do mais,
procura solucionar os problemas de infra-estrutura nos
locais em que atua.
Com o reconhecimento de sua utilidade pública, a loja

maçônica poderá ampliar seu atendimento aos mais carentes.
Conclusão

Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 533/95 em sua forma original.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 550/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
exame dispõe sobre a autorização legislativa para o Estado
de Minas Gerais realizar operação de crédito com a
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.
Discutida e aprovada no lQ turno, com as Emendas ns 1 a 3,

vem, agora, a matéria a esta Comissão para, no 2Q turno, ser
analisada sob os aspectos financeiro-orçamentários. Segue em
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Trata-se de matéria do interesse do Estado, que virá trazer
recursos que anteciparão receitas orçamentárias destinadas a
financiar a elaboração de projetos de significativa
importância para seu desenvolvimento e para a modernização

$ de suas estruturas administrativa e econômica.
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Renovamos, portanto, o parecer que emitimos no lQ turno,
pois a proposição merece prosperar nesta Casa. -

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

550/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI Hp 550/95
Autoriza o Estado de Minas Gerais a realizar operação de

crédito para os fins que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a
realizar operação de crédito até o valor de R$20000.000,00
(vinte milhões de reais) com a Financiadora de Estudos e
Projetos - FINEP -, destinados à contratação de serviços
técnicos especializados para a elaboração dos seguintes
projetos:

- R$1.158.660,12 (um milhão cento e sessenta e oito mil
seiscentos e sessenta reais e doze centavos) para o Programa
de Qualidade para Áreas Meio;
II - R$2.610.000,00 (dois milhões seiscentos e dez mil

reais) para o Sistema de Controle e Ação Governamental
III - R$1.633595,30 (um milhão seiscentos e trinta e três

mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)
para o Sistema de Gerenciamento Integrado Regional;
IV - R$1.149.804,65 (um milhão cento e quarenta e nove mil

oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) para
a reorganização administrativa da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração;
V - R$3.031.687,11 (três milhões trinta e um mil seiscentos

e oitenta e sete reais e onze centavos) para estudos sobre a
reforma administrativa do Estado;
VI - R$398.540,82 (trezentos e noventa e oito mil
quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) para
estudos sobre missões tecnológicas a serem realizados pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
VII - R$10.007.712,00 (dez milhões sete mil setecentos e
doze reais) para projetos e estudos de viabilidade da
recuperação e estadualização de rodovias e de impacto
ambiental para rodovias projetadas ou em construção.
Parágrafo único - O Estado será representado pelas

Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
da Fazenda na prática dos atos necessários à efetivação da
operação de crédito de que trata o "cap ut' deste artigo.
Art. 2 - O contrato de empréstimo estabelecerá:

- a forma e as condições do repasse do valor da operação
de crédito e da quitação dos respectivos débitos, observados
os critérios aplicados pela FINEP aos demais Estados e aos
municipios;
II - o indice de correção das parcelas do repasse do valor

de empréstimo, observada a legislação federal do Plano Real.
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Art. 3 - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular
quota-parte do Fundo de Participação do Estado -. FPE - em
garantia da operação de crédito de que trata esta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/2/96, a seguinte
comunicação:
Do Deputado José Ferraz, dando ciência de que está
reassumindo o exercício de seu mandato parlamentar em
15/2/96. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA À
INSTALAÇÃO DA 2? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 139

LEGISLATURA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: ABERTURA - Nomeação de comissão - Composição da
Mesa - Declaração de instalação - Execução do Hino Nacional
- Leitura de mensagem governamental - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 10h30min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmole Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Errnano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - 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 Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - 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 Ferraz - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Péricles Ferreira, Gilmar Machado e Carlos Murta para, em
comissão, introduzirem no Plenário as autoridades e os
demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a compor a Mesa os Exmos. Srs.
Dr. Arésio Dâmaso, DO. Procurador-Geral do Estado e
representante do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros,
Presidente do Tribunal de Justiça; Deputado Tarcísio
Henriques, Secretário da Justiça; Dr. Alysson Paulinelli,
Secretário de Agricultura; Deputado José Militão, Secretário
de Assuntos Municipais; Deputado Mauro Lobo, Secretário de
Ciência e Tecnologia; Deputados Federais Edson Soares e
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Maria Elvira; Dr. Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Geral de
Justiça; e Deputado Rêmolo Aloise, lp-Secretário desta Casa.

Declaração de Instalação
O Sr. Presidente - Convido os presentes a assistir, de pé,
ao ato solene de instalação da 2a Sessão Legislativa
Ordinária desta legislatura.
Declaro instalada a 2a Sessão Legislativa Ordinária da 13a

Legislatura.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvir, de pé, a execução do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional

Leitura de Mensagem Governamental
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Arésio Dâmaso, DD.
Procurador-Geral do Estado, para a leitura de mensagem
governamental, por delegação do Exmo. Sr. Governador do
Estado.
O Sr. Arésio Dâmaso - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Agostinho Patrús; Exmo. Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Rêmolo Aloise; Exmos. Srs. Deputados.
( Lê:)

Mensagem Governamental
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, compareço a esta reunião
inaugural de mais um ano legislativo para entregar a esta
egrégia Assembléia a mensagem Que expõe a situação geral do
Estado e as realizações do Governo em 1995 .e para
apresentar, a V. Exa. e aos nobres Deputados, o plano de
Governo para este ano.
Meu comparecimento a esta Casa, representando o Sr.
Governador, vai além do cumprimento do dever constitucional.
Tem, também, o propósito de expressar o compromisso da atual
administração de manter e aprofundar, dentro das melhores
tradições de Minas, os laços entre Executivo e Legislativo,
condição imprescindível para que Minas Gerais possa
concretizar sua trajetória de progresso económico com
justiça social, objetivo maior do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI.
E assim, aliás, que, em Minas, temos tido a oportunidade de

contar com a harmonia entre os três Poderes, cada qual com
suas respectivas missões e guiados por princípios próprios,
mas com os objetivos de garantir aos mineiros os direitos
constitucionais e de buscar o desenvolvimento em sua
plenitude. E assim, também, que nosso Governador pretende
conduzir as ações governamentais, neste e nos próximos anos,
na convicção de Que as relações entre Executivo e
Legislativo expressem os compromissos inalienáveis de ambos
com uma única causa - o progresso económico e a justiça
social
O texto constitucional prevê para o inicio da legislatura o
envio de duas mensagens, contendo, uma, os planos de
Governo, e a outra, a prestação de contas das principais
realizações do Governo no exercício findo. No momento,
dentro do espirito constitucional, cabe-me trazer a esta
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augusta Assembléia os planos de Governo para 1996, insertos
nos programas, projetos e ações definidos no - PMDI e
detalhados, do ponto de vista tático e operacional, no Plano
Plurianual de Ação Governamental 1996/1998 e no orçamento de
1996.
Devo ressaltar, a propósito, que esses três documentos, que
já mereceram a aprovação desta Casa no ano passado,
reintroduzem em nosso Estado a prática do planejamento, tão
necessária em situação como a atual, quando a estabilidade
macroeconômica já permite previsões e o pensar no futuro,
mas não dispensa a necessária prioridade de áreas e ações
governamentais do ponto de vista da alocação de recursos
públicos.
Na apresentação da mensagem, o Sr. Governador destaca

várias circunstâncias e realizações q ue marcaram o primeiro
ano de sua administração.
O agravamento das condições das finanças públicas foi, sem

dúvida, o problema mais marcante, tendo imposto ao Estado a
necessidade de vários e difíceis ajustes e o reordenamento
de gastos. E por isso, portanto, que o reequilibrio das
contas públicas continuará sendo, em 1996, a maior
preocupação do Governo.
Importante ação nesse contexto é a participação do Estado

no Programa de Apoio á Reestruturação e Ajuste Fiscal dos
Estados, iniciativa do Governo Federal, que neste inicio de
ano viabilizou para Minas Gerais recursos de
R$190.000.000,00, que serão utilizados para pagamento de
compromissos em atraso. O alongamento de outros
R$150.000.000,00 de divida de curto prazo, com
refinanciamento em 30 meses, vem sendo também viabilizado-
0 Estado deverá ainda, em 1996, dar prosseguimento aos
estudos e às negociações referentes á divida interna tanto
com instituições federais quanto com instituições privadas.
Por outro lado, a continuidade de diversos programas em
andamento, com recursos internacionais, mereceu desta
administração dedicação especial, o que se concretizou por
meio de ajustes necessários em vários deles e do esforço de
acelerar sua efetiva implantação, não obstante os problemas
financeiros.
A captação de novos recursos, tendo em vista a implantação
de outros projetos estratégicos para o Estado, constituiu
outra frente de trabalho em 1995.
Desse modo, para 1996, duas das principais ações, que já
vêm merecendo toda a atenção da equipe do Governo, são: a
primeira, a agilização e o prosseguimento dos vários
projetos em execução, entre eles a duplicação da Fernão
Dias, o SOMMA, o PROSAM, o Jaiba; a segunda, a continuidade
das negociações com organismos internacionais e com órgãos
federais pertinentes, tendo em vista novos projetos, entre
os quais se destacam o PDI-JEPAR, o PRO-SUS, a reforma do
Estado e o Programa de Rodovias Alimentadoras. São, ao todo,
oito importantes projetos, vários deles decorrências diretas
das diretrizes do PMDI, que somam recursos de financiamento
e de contrapartidas da ordem de R$3.000.000.000,00. Para
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1996, nossa expectativa é a de que possamos concretizar a
assinatura de alguns deles.
A atração de novos investimentos privados para -o Estado,
como também destaca o Sr. Governador em sua mensagem,
constituiu outra importante frente de trabalho em 1995,
sendo que já estão contabilizados, com base em projetos
industriais decididos em 1995, investimentos de
R$6.000000.000,00. Esses projetos, que deverão ser
implantados neste e nos próximos 2 ou 3 anos, permitirão a
geração de 28 mil empregos diretos.
O esforço de atração de novos empreendimentos vem merecendo
da parte do Sr. Governador e de sua equipe, neste ano,
atenção prioritária. Considerando o novo ciclo de
crescimento que se inicia no Pais, considerando nossas
potencialidades e os mecanismos institucionais já montados
no Estado e contando com uma política industrial clara e
objetiva, aprovada pelo Conselho de Industrialização de
Minas Gerais, pode-se afirmar que tal esforço, com certeza,
será uma das ações mais importantes em 1996 em prol do
progresso econômico do Estado.
Além dessas três frentes de trabalho que já vêm tendo
prosseguimento em 1996, a implantação dos programas e
projetos definidos no PMDI, com certeza, marcará o segundo
ano da atual administração.
E nesse sentido que as principais ações e esforços dos

órgãos e entidades da administração pública estadual estão
direcionados, desde o ano passado, para os trabalhos e
estudos necessários â implantação 'dos seis programas
estruturantes, dos programas prioritários e das diretrizes
das diversas políticas públicas definidas no PMDI.
Em uni esforço de síntese, necessário a um solenidade como
esta, permitam-me, Srs. Deputados, destacar algumas dessas
ações e iniciativas:
1 - Com relação ao programa estruturante Reforma e

Modernização do Estado, o maior destaque vem sendo dado á
reforma administrativa, não apenas como decorrência das
adversidades impostas pela crise das finanças públicas e
pela necessidade premente de adequar despesas e receitas,
mas, principalmente, pelo entendimento registrado no PMOI de
ser a racionalização da máquina pública uma exigência da
sociedade e condição necessária á qualidade do serviço
público.
O inicio da implantação das regiões administrativas
constituirá outro trabalho prioritário em 1996, conforme
projeto já aprovado por esta Casa no ano passado.
Por outro lado, a reforma fiscal e tributária que se tornou
ainda mais urgente pelas adversidades financeiras desses
últimos tempos é inadiável- A elevação da receita própria do
Estado, por meio de diversos projetos já em andamento, é o
nosso maior desafio para 1996, complementando a reforma
administrativa, ambas sintonizadas com os objetos de longo
prazo definidos no PMDI e com os requisitos estabelecidos em
nível federal no contexto do programa de apoio financeiro
aos Estados.
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Além disso, neste ano, várias ações ligadas à desoneração
do Estado que vinham sendo estruturadas em 1995 pela então
criada Comissão Estadual de Desestatização deverão ser
concretizadas. Entre essas ações, por exemplo, encontra-se a
privatização do Credireal e o Plano de Concessões de
Transportes; este último norteará as ações no campo dos
transportes nos próximos anos.
2 - Atendendo-se ao programa estruturante Eixos
Estratégicos de Transportes, em 1996 deverão ser
implementadas etapas importantes do projeto de duplicação da
Fernão Dias. Além disso, terão prosseguimento estudos com
vistas à duplicação do trecho BH-Ipatinga e os trabalhos já
em curso referentes à consolidação do Corredor Centro-Leste,
no que se inclui o ramal Pirapora-Unai. Quanto a este
último, em 1995 e neste inicio de ano, foram concluídas
etapas importantes referentes aos seus projetos técnicos, o
que certamente permitirá que o processo de licitação inicie-
se ainda em 1996.
3 - No contexto do programa estruturante Ciência e
Tecnologia, no final de 1995 encerrou-se o processo de
definição das seis missões tecnológicas. São elas: Gemas e
Jóias; Melhoria do Rebanho e Saúde Animal; Aqúicultura,
Biotecnologia; Florestas Renováveis e Processamento de
Resíduos e Rejeitos Poluidores.
Em março deste ano terão inicio os estudos e trabalhos
específicos ligados a cada uma dessas missões, que
envolverão não somente os que oferecem tecnologia, mas
também diversos organismos e segmentos usuários e
demandantes-
Ainda no campo da ciência e tecnologia, a regularização do
fluxo de recursos à FAPEMIG e as reformulações e revisões de
procedimentos permitirão que, a partir deste ano, se
inaugure uma nova fase no relacionamento entre a FAPEMIG, os
órgãos de pesquisa e empresas, no Estado, em prol do
desenvolvimento tecnológico.
4 - O programa Educação Básica de Qualidade para Todos
mereceu importantes ações em 1995, conforme está relatado na
mensagem. Em 1996, em seu 5g ano de implantação, o programa
dará continuidade aos vários projetos que traduzem o
compromisso de Minas Gerais com o sucesso do aluno, legitima
aspiração e objetivo primordial da Escola.
5 - Com relação ao programa estruturante Saúde Pública, o
ano que se inicia será dedicado, principalmente, aos
trabalhos de consolidação dos 33 consórcios de saúde já
implantados e à ampliação do Programa de Saúde da Família
das atuais 42 equipes para 442 em todo o Estado.
beneficiando 1.600.000 pessoas e dando prosseguimento ao
processo de substituição do atendimento assistencial pelo
preventivo. Será priorizada também a descentralização do
sistema de urgência e emergência, através da utilização de
38 hospitais regionais de cidades-pólo e de sedes de região
administrativa.
6 - Por último, entre os programas estruturantes, o de
Aproveitamento de Recursos Hidricos para Irrigação das
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Bacias dos Rios SãÓ Francisco, Jequitinhonha e Pardo, que,
neste ano, deverá observar importantes avanços, tanto com
relação aos projetos técnicos quanto do ponto de Vista das
negociações de recursos necessários à continuidade dos que
já estão em andamento e ao inicio da implantação dos novos
núcleos.
Há, ainda, outras ações e iniciativas já em curso,
destacadas na mensagem, e que, obviamente, terão
continuidade em 1996, e outras que estão, neste momento, em
fase inicial. Todas com ligações diretas com as estratégias
e diretrizes definidas no PMDI.
Assim, por exemplo, o Programa Estadual de Emprego, em
discussão com o Ministério do Trabalho, usará recursos do
Fundo de Assistência ao Trabalhador para a qualificação e o
aperfeiçoamento profissional. Também contando com recursos
do FAT, o Programa de Geração deEmprego e Renda - PROGER -,
em niveis urbano e rural, será agilizado neste ano. Ambos
respondem por um dos mais graves problemas da atualidade - o
desemprego - e, portanto, vêm merecendo todo o empenho da
equipe de Governo.
Também como estratégia de geração de emprego e renda podem
ser destacados o Programa de Qualidade do Café, o Pró-
Cachaça e o Programa de Novilho Precoce, importantes
iniciativas em curso no setor agropecuário, que terão
prosseguimento em 1996.
Por sua vez, o Programa de Mobilização de Comunidades
pretende firmar, até o final do ano aproximadamente mil
convênios, beneficiando cerca de 300 mil pessoas em todo o
Estado
Finalmente, destaco como importante iniciativa do Governo
no ano passado, e cujos resultados já começarão a produzir
efeitos neste ano, a Lei ng 12.040, de dezembro de 1995, que
trata dos novos critérios de distribuição da cota-parte do
ICMS aos municipios.
Essas são, portanto, Srs. Deputados, algumas das principais

ações Que a atual administração vem realizando ou que estão
programadas para 1996. A essas se acrescentam, naturalmente,
as ações permanentes dos diversos órgãos e entidades
governamentais que, nos termos do PMDI, deverão ter como
norte a busca de resultados e de eficiência na utilização
dos escassos recursos públicos.
Em nome do Sr. Governador e de sua equipe de trabalho, da

qual faço parte, apresento a V. Exa. . Sr. Presidente, e aos
nobres Deputados agradecimentos pelo clima de entendimento e
colaboração que pudemos estabelecer em 1995 e votos de que o
trabalho desta Assembléia, neste ano que se inicia, seja
grandioso,

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
Abrimos os trabalhos da 2a Sessão Legislativa da 13?
Legislatura sob o signo de novidades que é preciso
assimilar, compreender e tomar como base para ações futuras.
o sucesso indiscutivel do plano de estabilização econômica
tirou dos ombros das camadas mais pobres da população o ónus
insuportável do imposto inflacionário, um tributo iniquo



W.9

porque sempre penalizou, de forma brutal, os mais indefesos.
Bastaria o aumento nos indicadores de consumo dos alimentos
da cesta básica para mostrar que estamos no Caminho certo.
O Plano Real, ao corrigir distorções que prevaleceram
durante décadas, evidenciou a fragilidade tanto do modelo
econômico anterior como do modelo de Estado até então
vigente.
Somemos a isso fenômenos como a globalização, o desemprego
estrutural, o acirramento da concorrência num mundo em que
as fronteiras nacionais se tornam mais tênues. Teremos,
então, um esboço dos desafios que enfrentaremos num futuro
próximo.
Jovem ainda, se comparado às nações européias, o Brasil

chegou à maturidade político-institucional e se candidata a
uma posição de liderança entre os países emergentes. Nesse
contexto, estamos sendo obrigados a nos desfazer rapidamente
das ilusões alimentadas pelo artificialismo de uma economia
de laboratório para encarar uma fase de estabilidade e
realismo. E fato que o momento exige ajustes e sacrifícios.
Estes últimos, entretanto, passam a ser repartidos de modo
mais eqüitativo.
No mundo que se anuncia, sobreviverão, apenas, os que
souberem adequar-se à nova realidade. E. se essa exigência
se aplica ao universo das forças produtivas, com muito mais
razão impõe-se à atividade política.
Precisamos exorcizar de vez o fantasma do Estado perdulário

e paternalista, pródigo em conceder benefícios e em atender
a interesses corporativos às custas do contribuinte e da
população em geral. E imperioso eliminar déficits, ajustar a
despesa à receita, mediante uma prática administrativa que
não comporte privilégios. Só assim, o Estado irá recuperar
sua capacidade de investir em educação, saúde, habitação e
segurança.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, antecipando-se
aos novos tempos, vem experimentando um processo de
mudanças, o que fez dela um exemplo para as instituições
congêneres. E nossa responsabilidade continuar apontando
caminhos em busca do aprofundamento das transformações que
1 n i c i amos.
O momento presente pede redimensionamento do Estado e
contenção das despesas públicas; essa preocupação já se
incorporou à nossa cultura. Nosso esforço para otimizar a
utilização dos recursos, reduzir os custos e aumentar a
produtividade já mostrou seus primeiros e animadores
resultados e deve ter continuidade.
o Poder Legislativo experimentará, em 1996, uma diminuição
de gastos da ordem de 19%, resultante das medidas de
contenção, entre as quais, a redução de 15% das posições
gerenciais da Casa, a extinção de duas secretarias, a
redução de substituições e iniciativas na área de controle
de despesas de custeio. Tais medidas fazem parte de um
processo que se vem desenvolvendo há mais de uma década. A
reavaliação dos quadros dos gabinetes parlamentares implicou
o corte de 204 cargos e 408 funções exercidas por
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prestantes, num total de 612 exonerações ou dispensas, O
Quadro de funcionários da área administrativa experimentou
um corte de 73 cargos em comissão.
Fomos pioneiros na adoção da exigência de dez amos de

exercício para a aposentadoria de nossos servidores nos seus
respectivos cargos, dispositivo que só agora está entrando
em discussão na proposta de reforma da Previdência.
O apelo aos mecanismos da negociação e do diálogo para
superar impasses é prática comum entre nós. O Legislativo
mineiro consolidou sua posição de interlocutor privilegiado
da sociedade e do Governo no processo de formulação de
políticas públicas para o Estado. O Palácio da Inconfidência
tornou-se o fórum de debates sobre as grandes questões
mineiras e nacionais. Todos os projetos, sejam originados
nesta Casa ou no Executivo, têm sido discutidos
exaustivamente, com a presença de Secretários de Estado e de
representantes da sociedade civil. E nosso intuito assegurar
o prosseguimento desse diálogo.
No segundo semestre do último ano, solicitamos á Vox do

Brasil uma pesquisa de opinião pública em todo o Estado para
conhecer o que pensa a população a respeito do trabalho
institucional da Assembléia Legislativa e da atuação dos
parlamentares. Os dados, que serão divulgados a partir de
hoje, mostram-nos que a avaliação que os mineiros fazem do
seu parlamento e dos seus Deputados é francamente positiva,
o que reforça a crença de que estamos no caminho certo.
A sessão legislativa que ora se inicia promete trabalho
O calendário Institucional aprovado pela Mesa da Assembléia
prevê para o primeiro semestre a realização de pelo menos
cinco grandes eventos. Deverão acontecer três ciclos de
debates: um sobre a legislação eleitoral, outro a respeito
de orçamento, fiscalização, acompanhamento e avaliação das
políticas públicas e um terceiro sobre agroindústria. Haverá
também reuniões com as comissões de representação das
audiências públicas regionais para avaliar a execução das
propostas incluídas no orçamento de 1996 e promover
discussão a respeito do orçamento de 1997 Está agendado um
fórum técnico sobre a questão do lixo urbano e rural.
Para o segundo semestre foram programados um seminário
legislativo sobre saúde e a realização da Conferência
Parlamentar do São Francisco, da qual se esperam resultados
conclusivos para a solução dos múltiplos problemas da bacia
do rio da integração nacional
Anunciam-se também a discussão e a votação de projetos
importantes que permitirão a adequação da máquina
administrativa estadual ás novas realidades nacionais.
A manutenção da estabilidade econômica, que colocou o
alimento na mesa dos menos favorecidos, impõe e justifica
medidas austeras. E um imperativo ético promover o corte de
eventuais gorduras, cortar, se preciso, na própria carne,
para evitar a volta da inflação descontrolada.
Entretanto, dever-se-á estar atento aos riscos de

sucatamento da máquina estatal. As soluções apontam para a
profissionalização do servidor e para a valorização dos bons
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profissionais, de modo a melhorar suas condições de
trabalho. Só assim poder-se-á, dispondo-se de uma estrutura
enxuta e eficiente, oferecer á sociedade serviços adequados,
quantitativa e qualitativamente.
O período será decisivo para que este Poder crie mecanismos
para ocupar definitivamente seu espaço como fiscal e
avaliador da execução das políticas públicas. -
A julgar pelo que ocorreu em 1995, Plenário ecomissoes

estarão envolvidos num ritmo intenso de atuação.
Por outro lado, a Assembléia não se pode fazer ausente do
debate sobre as grandes questões nacionais, como a reforma
da Constituição e o problema do desemprego, que começa a
assumir proporções inquietadoras.
A cada dia torna-se mais patente a necessidade da presença
mais atuante de Minas no processo decisório nacional. Buscá-
la com firmeza é tarefa de que não nos é permitido eximir.
Como se pode ver, são muitos os desafios. Conhecemos bem os
representantes do povo das Gerais comassento neste Plenário
e temos a certeza de que estarão á altura das missões que
nos esperam em 1996. Sabemos que encontrarão fórmulas para
atender tanto às solicitações da atividade parlamentar
quanto ao crescimento das demandas das comunidades locais,
crescimento natural em ano de eleições.
Temos a convicção de que, com responsabilidade e

competência, estarão à altura do novo fazer político que se
impõe em tempos de estabilidade e realismo: um estilo de
prática parlamentar ancorado na realidade, atento ao
possível, aberto ao diálogo, capaz de cultivar a confiança
nos destinos desta terra.
Ao abrir a presente sessão legislativa, dirigimos uma

convocação aos colegas Deputados, a nossos colaboradores do
corpo funcional da Casa, á imprensa, á sociedade civil
organizada e aos cidadãos de Minas Gerais para que possamos
fortalecer mais e mais essa parceria que se tem revelado tão
fecunda.
Este Estado, por sua situação geopolítica, por seus
recursos naturais, por sua riqueza cultural, por sua
condição de sintetizador da nacionalidade brasileira e,
especialmente, pelo valor de sua gente, está destinado a
ver, muito em breve, realizado seu grande destino. Cremos,
firmemente, em que entre os artífices das conquistas que
estão por vir está uma classe política consciente de seu
papel e um povo que vem crescendo constantemente na
consciência e no exercício da cidadania.
Aguardamos, com ansiedade, o momento em que, vencida a

etapa de reformas, consolidada a governabilidade, possamos
entrar num período de realizações concretas em que apareçam,
mais palpáveis, as ações de Governo.
Não há, portanto, o que temer. Com a ajuda de Deus, em
parceria com nossa gente, saberemos ser fiéis à vocação
grandiosa desta terra.
Agostinho Patrús

ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e
aos demais convidados o agradecimento deste Poder por seu
comparecimento e encerra a reunião, convocando os Deputados
para a ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com
a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús, Wanderley
Ávila, Ermano Batista, Maria José Haueisen e Ibrabim Jacob,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do
dia, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior, O
Presidente informa que, nos termos do art. S, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do f 4Q do art. 2Q da Resolução ng
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra
ao relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Escola de Música união São Bentense, Prefeitura
Municipal de Romaria, Associação Comunitária Santana da Vila
Pinho, Centro Social da Vila São Francisco de Assis, Grupo
de Mães Família Unida do Bairro lQ de Maio e Adjacências,
Assistência Social da Paróquia de Juruaia, Associação
Hospitalar de Jeceaba, Centro Artístico-Cultural de
Congonhas, Associação Comunitária de Trabalho e Artesanato
do Caburu, Associação de Surdos de Contagem, Conselho
Comunitário do centro Social Urbano, Associação Desportiva
Classista Frigoarnaldo, Caixa Escolar Dr. João Nogueira de
Almeida. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Patos
de Minas, Prefeitura Municipal de Cristina, Prefeitura
Municipal de Cristina. Conselho de Desenvolvimento Rural de
Setubinha, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Riachão Pajeú, Associação Comunitária Renovadora dos
Produtores Rurais de Tocantins, Serviço de Amparo,
Recuperação e Assistência Social - SEARAS -. Conselho
Particular de Pains da SSVP, Centro Comunitário Jardim Ipê,
Dea Marly e Redenção, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Meia Laranja, Conselho Comunitário São
Geraldo, Fraternidade Espirita irmão Glacus, Associação de
Moradores do Conjunto Habitacional José Manoel da Silva,
Prefeitura Municipal de Juramento, Prefeitura Municipal de
Presidente Olegário, Obra Social da Comunidade de Santo
Antônio, Caixa Escolar Euripedes Lopes, Ação Comunitária de
Senador Cortes, Conselho Particular de Mantena da SSVP,
Santa Cruz Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Itueta,
Associação Atlética Itaguarense, Comunidade Paroquial de
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Timóteo, Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Crua de
Macaúbas, Associação dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas de Santa Vitória, Conselho de Desenvolvimento
de Santa Rosa de Lima, Animação Pastoral e Social no Meio
Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Carmelo,
Grupo de Mães Família Unida do Bairro lQ de Maio e
Adjacências, Grupo de Mães Família Unida do Bairro 1Q de
Maio e Adjacências, Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santo Antônio da Serra, Associação de
Senhoras de Rotarianos de Bonfinópolis de Minas, Creche A
Pequena Casa de Maria, Machado Esporte Clube, Conselho
Central do Divino Espirito Santo de Barbacena da SSVP,
Associação Comunitária Vila Risonha, Associação de Moradores
do Bairro das Indústrias, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Santos Reis, coral Juvenal Alves Vilela,
Associação Comunitária de Vila Risonha de São Romão,
Associação de Assistência Comunitária e Ensino
Profissionalizante, Associação de Esportes da Cidade do
Jacinto, Centro Educativo Cândida Cabral, Associação
Comunitária dos Amigos de Formiga, Conselho Popular de
Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro
Felicidade, Grupo Teatral Transarte, Arce Futebol Clube,
Sociedade civil Seminário Sagrado Coração de Jesus, Conselho
Comunitário Nova Esperança de Jacurutu, Associação
Comunitária de Vila Risonha, Sociedade Roupeiro dos
Pequeninos, Ação Social São João Basco, Montanha Futebol
Clube, Prefeitura Municipal de Guiricema, Grupo de Mães
Família Unida do Bairro lQ de Maio e Adjacências, Grupo de
Mães Família Unida do Bairro 1Q de Maio e Adjacências,
Prefeitura Municipal de Divino, Centro Comunitário Rural de
São Pedro do Avai, Ação Social São João Bosco, Conselho de
Desenvolvimento do Rio do Peixe, Prefeitura Municipal de
Cataguases, APAE de Caxambu. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, os
processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Avila, 1Q Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, Que emitem pareceres pela
aprovação dos processos, os quais, submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são 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 ordinária, determina qCje se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de dezembro de
1995.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila - Ermano
Batista - Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Geraldo
Rezende-
ATA DA 34a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e um de dezembro de mil novecentos
e noventa e cinco, comparecem na saia np 2 do 12 andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús, Wanderley
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Ávila, Maria José Haueisen, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do
dia, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. A
seguir, informa que, nos termos do art. 3Q. III, da Lei n
11.815, de 24/1/95, e do § 4Q do art. 2Q da Resolução flQ
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. Logo após, o Presidente
passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Cléuber Carneiro, que
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Creche Comunitária Dona
Marta Carneiro, Associação dos Moradores e Proprietários da
Vila Reis, Sociedade Dorense de Proteção à Maternidade e á
Infância, APAE de Três Corações, APAE de Conceição do Rio
Verde, Associação Evangélica irmãos Filadélfia, Obra Social
e Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, Grupo
Cultural Semente do Vale, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São João de Cima, Creche Menino Jesus de São
Francisco de Sales, Sociedade de Amigos do Bairro Senhor dos
Montes, Associação dos Moradores Pró-Melhoramento do
Distrito de Santa Cruz, Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Resende Costa, Caixa Escolar Cândida
Alvarenga Mendonça, Caixa Escolar Francisca Campos
Guimarães, Caixa Escolar da Escola Estadual Zico Ferreira,
Obras Sociais da Paróquia São João Evangelista, Associação
Beneficente dos Moradores da Cabana, Associação de
Assistência Social Francisco Mendes, Granja Adélia Esporte
Clube, Santa Cruz Futebol Clube, Associação Desportiva
Classista Frigoarnaldo, Associação Sanjoanense dos
Portadores de Deficiência, Carandai Sport Club, Associação
Comunitária de Açucena, APAE de Piumhi, Obras Sociais da
Paróquia de São José de Muzambinho, Sociedade Roupeiro dos
Pequeninos, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Alvarenga, Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional
José Manoel da Silva, Prefeitura Municipal de Coração de
Jesus, Prefeitura Municipal de Coração de Jesus, Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Estiva, Centro Espirita
André Luiz, Associação de Assistência Social Francisco
Mendes, Corporação Musical União Nossa Senhora do Carmo,
Associação Beneficente Santo Antônio de Pádua, Caixa Escolar
São Francisco de Assis, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Brasil Novo, Núcleo Assistencial Espirita Maria
da Cruz, APAE de Prata, APAE de Estreia do Sul, Associação
dos Moradores do Bairro Custódio Pereira, Centro Comunitário
Rural de Bebedouro, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Tabuleiro e Marimbondo, Associação Comunitária de Curral
de Dentro, Conselho Comunitário de Alto Boqueirão,
Associação de Moradores do Conjunto Alvorada, Santa Casa de
Misericórdia de Conquista, Caixa Escolar Branca Celeste Raso
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Assumpção, Prefeitura Municipal de Jaiba, Instituto de
Reeducação Santa Terezinha, Ministério Koinonia, Associação
Comunitária Esperança e Vida, Prefeitura Municipal de
Córrego Novo, Hospital de Gimirim. Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Jacinto, Centro Comunitário Pró-Morar
Baixinha, Associação de Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos do Municipio de Ressaquinha, Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do Bairro Vilela,
Prefeitura Municipal de Rubim, Prefeitura Municipal de
Rubim, União Pró-Melhoramento de Cuparaque e Adjacências,
Associação de Moradores e Amigos do Bairro icaivera.
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Machados.
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Areião,
Associação das Comunidades de Ibiai, Associação Comunitária
Amigos do Cedro, Conselho Particular de Santo Antônio -
Conselho Central Diocesano da SSVP de Sete Lagoas,
Associação Comunitária dos Moradores de Vila e Várzea de
Cima, Associação de Moradores do Bairro Jardinópolis,
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Comunidade
de Lopes, Ação Social Técnica, Centro Educativo Comunitário
Israel Pinheiro, Vila Esporte Clube, Conselho Comunitário de
Habitação Popular da Segunda Seção do Bairro Felicidade,
Cáritas Diocesana de Almenara, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Encachoeirado, Vila Esporte Clube. APAE de
João Monlevade, Associação Comunitária Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba, Associação de Caridade São
Vicente de Paulo. Associação dos Moradores do Bairro da
Estação, APAE de Carangola, Casa da Amizade das Senhoras dos
Rotarianos de Rio Pomba, Loja Maçônica Capitular
Fraternidade Universal, Prefeitura Municipal de Coração de
Jesus, Prefeitura Municipal de Guiricerna, Prefeitura
Municipal de Guiricema, Prefeitura Municipal de Guiricema,
Prefeitura Municipal de Belo Vale, Prefeitura Municipal de
Perdizes. Associação de Cegos Louis Brailie, Prefeitura
Municipal de Porto Firme, Prefeitura Municipal de Santa
Margarida, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves,
Prefeitura Municipal de Volta Grande, Santa Casa e
Maternidade Nossa Senhora de Fátima, Fundação de Arte Coral
Paulo VI. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela
Mesa: relatores da matéria, os Deputados Wanderley Ávila,
1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, emitem
seus pareceres mediante os quais concluem pela aprovação dos
processos. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Por fim, o Deputado Ermano
Batista emite seu parecer mediante o qual conclui pela
rejeição das contas do Conselho Comunitário de Habitação
Popular da 2a Seção do Bairro Felicidade, o qual é aprovado
pelos membros da referida Comissão e da Mesa da Assembléia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de fevereiro de
1996. -
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Antônio Júlio -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Marcos
Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE
LEI Np 262/95

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

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto em tela
visa a dar a denominação de Escola Estadual João Correa
Armorid à Escola Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no
Municipio de Ribeirão das Neves.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos do art. 104, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Dar o nome de João Correa Armond à Escola Estadual do

Bairro Sevilha II significa reconhecer o valor de uma pessoa
a quem a comunidade do Municipio de Ribeirão das Neves, por
suas ações, deve imensa gratidão.
Ratificando o parecer anterior emitido por esta Comissão,
consideramos justa e oportuna a homenagem que se pretende
fazer ao ilustre cidadão.

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

nQ 262/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 1996.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE FEVEREIRO DE 1996

ATA

ATA DA 1149 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 1998
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens flQ5 77 e 78/96 (encaminham o
Projeto de Lei nQ 639/96 e processos de legitimação de
terras devolutas rurais e urbanas) e Oficio nQ 14/96, do
Governador do Estado - Ofícios e cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 640 a 645/96 -
Requerimentos ngs 989 a 1.011/96 - Requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (2) e Elbe Brandão - Comunicações:
Comunicações da Bancada do PT; dos Deputados José Ferra,
Ivair Nogueira (2), Jorge Eduardo de Oliveira, Olinto
Godinho (2), Marcelo Cecé, Mauri Torres (2), José Braga,
Bilac Pinto e Simão Pedro Toledo; e das Comissões de Saúde e
Ação Social, de Meio Ambiente e de Política Energética -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo,
ivo José, Gilmar Machado e Almir Cardoso - Leitura da
comunicação do Deputado José Ferra e dos Ofícios nQs 12 e
13/95, do Governador do Estado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lg
Fase: Abertura de inscrições - Designação de comissões:
Comissões Especiais para emitir parecer sobre os vetos às
Proposições de Lei ns 12.870, 12.845, 12.844, 12.897,
12.829, 12.901, 12.858 e 12.825 e sobre o veto à Proposição
de Lei Complementar nQ 45 - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Ourval Angelo; encaminhamento às Comissões de Administração
Pública e de Educação - Requerimento da Deputada Elbe
Brandão; deferimento - Requerimento nQ 835/95; discurso do
Deputado Clêuber Carneiro; aprovação - Requerimento n
868/95; aprovação - Palavras do Sr-Presidente - 2? Fase:
Discussão e votação de proposições: Discussão, em 2Q turno,
dos Projetos de Lei ns 402 e 450/95; aprovação na forma do
vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -- Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - 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 Henrique - José Maria Barros
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves . - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lQ'-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM Np 77/96*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, Que autoriza a
alienação de bens imóveis da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS.
A providência consubstanciada no projeto se insere no
contexto de um conjunto de medidas que a Administração
Estadual vem adotando, com vistas ao soerguimento da
RURALMI NAS.
E do conhecimento de todos que acompanham a vida

administrativa do Estado que aquela Fundação, em passado não
muito remoto, experimentou sérios reveses, que chegaram a
colocar em risco a sua sobrevivência.
A recuperação da RURALMINAS, já em curso, é imperativo do
interesse público e, dada a sua complexidade, sujeita-se a
etapas diversas, entre elas a imprescindível reposição de
seus equipamentos e a reforma de suas instalações, bem assim
a aquisição de sua sede própria, além da obtenção de
recursos para financiamento de projetos e atividades sob a
sua responsabilidade.
A alienação de imóveis ociosos da Fundação, que ora
proponho, será a fonte geradora de parte dos recursos
indispensáveis à implementação desse importante programa.
Tratando-se de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência

que atribua ao projeto o regime de tramitação de que trata o
artigo 69 da Constituição do Estado.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu

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

PROJETO DE LEI No 639196
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Autoriza a alienação de bens imóveis da Fundação Rural
Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMI NAS.
Art. l - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a alienar,
observada a legislação própria, os imóveis de sua
propriedade especificados no Anexo Unico desta lei.
Art. 2 - A alienação de que trata o artigo anterior far-
se-á mediante licitação e será precedida de avaliação, a
cargo de comissão designada pelo Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração.
Art. 3Q - O produto da alienação de que trata esta lei
destina-se ao financiamento de projetos e atividades da
RURALMINAS, bem como à sua modernização técnico-
administrativa.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
(a que se refere o artigo 1Q da Lei n , de de de

1996)
- Terreno situado na Rua das Flores, na Cidade de

Leopoldina, com 20,00m de frente, confrontando, pelos
fundos, com a Rua João Gualberto, na extensão de 20,00m;
pelos lados, com a Prefeitura Municipal, na extensão de
23,02m, e com um terreno de propriedade presumida de Nelson
Vieira Filho, na extensão de 29,02m, totalizando uma área
aproximada de 524,00m2, tudo conforme escritura pública de
doação, lavrada no Cartório do 3Q Oficio de Notas e
registrada sob a matricula nQ 9.186, fls. 163v, do livro 2-
L, do cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Leopoldna;
II - Área urbana com 3.863,00m2, situada no Município de

Itacarambi, confrontando com a Avenida Frei Arcángelo, com o
Mercado Municipal, com uma área ocupada pelo Município, com
o Córrego do Engenho, com o Grupo Escolar Tristão da Cunha e
outros e atravessada pela Rua Carlos Freire da Costa,
constituindo-se em duas glebas, assim descritas:
a) área com 1.719,00m2, encerrada num perímetro de 172,50m,

confrontando, pelos fundos, com o Córrego do Engenho; pelos
lados, com a Avenida Frei Arcàngelo e com a Rua Carlos
Freire da Costa;
b) área com 2.144,00m2. encerrada num perímetro de 210,50m,
confrontando, pelos fundos, com o Córrego do Engenho; pelo
lado, com a Rua Carlos Freire da Costa; e pela frente, com
área do Município, tudo registrado sob a matricula ng 3.767,
fl. 180, do livro 2-M, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itacarambi;
III - Quadra ng 199. contendo 20 (vinte) lotes de 12,00m x

30,00m cada, perfazendo a área total de 7.200,00m2, situada
no loteamento Bairro Cidade Jardim, na Rua H, na Cidade de
Pirapora, confrontando, pela frente, com a Rua H, na
extensão de 120,00m; pela direita, com a Rua L, na extensão
de 60,00m; pela esquerda, com a Rua M, na extensão de



;-fl
60,00m; e pelos fundos, com a Rua G, na extensão de 120,00m,
tudo registrado sob a matricula nQ 12.304, do livronQ 2-AR,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora;
IV - Lote de terreno localizado na Quadra 199-A, com a área
de 952,00m2, de forma triangular, situado no loteamento
Bairro Cidade Jardim, na Avenida W, na Cidade de Pirapora,
confrontando, pela frente, com a Avenida, pelo lado
esquerdo, com a Rua H; e pelos fundos, com a Rua L, tudo
registrado sob a matricula nQ 12.305, livro 2-AR, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora;
V - Quadra nQ 184, contendo 20 (vinte) lotes de 12,00m x
30,00m cada, perfazendo uma área total de 7.200,00m2,
situada no loteamento Bairro Cidade Jardim, na Rua H, na
Cidade de Pirapora, confrontando, pela frente, com a Rua H,
na extensão de 120,00m; pela direita, com a Rua M, na
extensão de 60,00m; pela esquerda, com a Rua N, na extensão
de 60,00m; e pelos fundos, com a Rua G, na extensão de
120,00m, tudo registado sob a matricula nQ 12.303, livro n
2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pi rapora;
VI - Lote de terreno com a área de 1.500,00m2, situado nas
imediações do Matadouro, na Rua Coronel Benjamim Guimarães,
na Cidade de Oliveira, confrontando, pela frente, com a Rua
Coronel Benjamim Guimarães, na extensão de 30,00m; pela
esquerda, com a Rua Guarany, na extensão de 50,00m; pela
direita, com terrenos do Município, na extensão de 50,00m; e
pelos fundos, com a Rua Tamoios, na extensão de 30,00m, tudo
registrado sob a matricula nQ 6.517, fl. 290v, do livro 2-N,
do Cartório do lQ Ofício de Imóveis da Comarca de Oliveira;
VII - Lote de terreno nQ 119-A, da gleba do Plano de
Desenvolvimento do Alto Paranaiba - PADAP, com a área total
de 255,80ha, situado na Fazenda São José da Lagoa, no
Município de Rio Paranaiba, confrontando com os lotes de ns
49-A, 14-A, 32-A, 65, 64 e 66, tudo registrado sob a
matricula nQ 792, do livro 2-RG, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Paranaiba;
VIII - Prédio residencial urbano, com a área de 288,97m2,
situado na Avenida Governador Israel Pinheiro, nQ 241. na
Cidade de Coromandel, composto por dois pavimentos, com nove
cômodos cada, edificado sobre um lote de terreno medindo
15,00m de frente, 15,00m de fundos e 40,00m de laterais,
tudo registrado sob o nQ R-6-3175, fl. 150, do livro 2-J, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel
IX - Casa de morada com três cômodos, com a área aproximada

de 29,25m2, edificada sobre um lote de terreno situado na
Avenida Governador Israel Pinheiro, nQ 245, na Cidade de
Coromandel, medindo 15,00m de frente, 15,00m de fundos e
40,00m de laterais, tudo registrado sob o nQ R-4- 368, fl.
28, do livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Coromandel
X - Prédio residencial urbano, com a área de 345,00m2,
composto por dois pavimentos, sendo o primeiro constituído
por um salão e quatro banheiros; e o segundo, por duas
salas, cinco quartos, um hall, duas cozinhas, duas copas,



32

Quatro banheiros e duas áreas de serviço, edificado sobre um
lote de terreno com a área de 4.600,00m2, situado na Alameda
Souza Lima, nQ 1.270, na Cidade de Gouveia, confrontando,
pela frente, com a Alameda Souza Lima; pela direita, com
terrenos de propriedade do Município; e pelos fundos, com
terreno de propriedade presumida de Elõi Silva de Oliveira,
tudo registrado sob a matricula flQ 2.085, do livro 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina;
XI - Prédio residencial urbano, com a área total de
256,42m2, composto de dois pavimentos, sendo o primeiro no
plano térreo, com a área de 153,68m2, e o segundo, com a
área de 102,73m2, situado . na Avenida Raul Soares, esquina
com a Rua Coronel José Thiago, conforme escritura pública de
compra e venda, lavrada no Cartório do 3Q Oficio de Notas,
livro 11, f1 100, e registrada sob a matricula ng 1.899, do
Cartório de Registro de Imóveis de Aimorés;
XII - Área urbana com 618,45m2, situada no sul da Praça Dr.
Benedito Valadares, tudo conforme escritura pública de
doação, lavrada no Cartório do 2Q Oficio de Imóveis da
Comarca de Rio Pardo de Minas, registrada sob a matrícula n
1.682 R-1, fl. 183, do livro 2-F;
XIII - Área urbana com 1.008,00m2, com 24,00m de frente,
42,00m de fundos, localizada na Rua Espirito Santo, s/nQ,
tudo conforme escritura pública de doação, lavrada no
Cartório do 2Q Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Rio Pardo de Minas, registrada sob a matricula no 1.759, fl.
261, do livro 2F;
XIV - Galpão constituído de estrutura metálica, cobertura
de alumínio, com área de 120,00m2, composto por quatro
salas, sanitário e por vão aberto de 63m2, edificado sobre
um lote de terreno urbano, com área de 1.200m2, cercado com
muros divisórios e portão de ferro de 4,00m de altura,
situado na Rua Maestro Manoel Leite, nQ 50, Bairro Cerâmica,
no Município de Januária, tudo registrado sob a matricula n
8.635, livro 2-AL, tU 190, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Januária;
XV - Casa residencial urbana, com oito cómodos, piso em
cerâmica e taco, área construída de 120m2, edificada sobre
um lote de terreno com área de 387,46m2, situada na Avenida
Juca Cordeiro, nQ 701, esquina com a Rua Frei Dionizio, na
Cidade de João Pinheiro, tudo registrado sob a matricula np
7.650, do livro 2-AL, do Cartório de Registro de Imóveis de
João Pinheiro;
XVI - Área com 45,69771ha, destinada a expansão urbana, com
354 lotes de 930m2 em média, situada à margem direita da BR-
040, no Núcleo de Colonização João Pinheiro 1, no Município
de João Pinheiro, tudo registrado sob a matricula nQ 13.144,
livro 2-T, fls. 279v a 281, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de João Pinheiro;
XVII - Casa residencial urbana, com nove cômodos, piso em
cimento e taco, área construída de 120m2, edificada sobre um
lote de terreno com área de 720m2, situada na Rua João
Pinheiro, nQ 340, na Cidade de unai, tudo registrado sob a
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matrícula flQ 11369, livro 02, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Unai;
XVIII - Área com 219,2662ha, destinada a prõjeto de

expansão urbana, situada no Projeto de Assentamento Dirigido
Serra das Araras - PADSA, no Distrito de Chapada dos
Gaúchos, no Município de São Francisco, tudo registrado sob
a matricula nQ 19. livro 2-H, ti. 02, do Cartório de
Registros de Imóveis da Comarca de São Francisco;
XIX - Áreas compostas por aproximadamente 2.650 lotes

urbanos e 40 casas, situadas no Município de Jaiba, tudo
registrado sob a matricula nQ 3.358, livro 3-B, fl. 215, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga,
constituindo-se em segmentos do registro, assim descritos:
a) prédio em alvenaria, destinado a hotel, em precário

estado de conservação, com treze quartos com banheiro, duas
salas, copa, cozinha, despensa, área de serviço, três
depósitos, três banheiros, um almoxarifado e área de
circulação, coberto com telhas de amianto, forro tipo
estuque, com área construída de 960m2, edificada em um lote
de terreno de 9.983rn2, situado no final da quadra 0-3, na
Cidade de Jaiba;
b) aproximadamente 750 lotes, com área média de 360m2 cada,

situados dentro do perímetro urbano da Cidade de Jaiba;
c) quatro casas residenciais em alvenaria, destinadas a

técnicos de nível superior, com área construida de 103m2
cada, em lote de 600m2, situadas na Rua 0, Quadra A-2, na
Cidade de Jaiba;
d) oito casas residenciais em alvenaria, destinadas a

técnicos de nível médio, com área construída de 81m2 cada,
em lote de 300m2, situadas na Rua 0, Quadra A-3, na Cidade
de Jaíba;
e) oito casas residenciais em alvenaria, destinadas a

técnicos de nível administrativo, com área construida de
42m2 cada, em lote de 300m2, sendo seis delas situadas na
Rua H. Quadra A-3, e duas na Rua 1, Quadra F-3, na Cidade de
Jai ba;
f) casa residencial em alvenaria, destinada a técnico de

nível superior, com área construída de 105m2, em lote de
360rn2, situada à margem da estrada de acesso á Linha 1 do
Núcleo de Colonização Rio Verde 1, na Cidade de Jaiba;
g) prédio em alvenaria, destinado a alojamento

administrativo, com área construida de 420m2, situado à Rua
1, nQ 45, no Distrito de Mocambinho, no Município de .Jaiba;
h) aproximadamente 1.900 lotes urbanos, com área média de

360rn2 cada, situados nos diversos núcleos habitacionais da
Etapa 1 do Projeto .Jaiba;
i) dez casas residenciais em alvenaria, destinadas a

técnicos de nível superior, com área construída de 104m2
cada; quatro casas residenciais em alvenaria, destinadas a
técnicos de nível superior, com área construída de 102m2
cada, todas em lotes de 720m2, situadas no perímetro do
Núcleo de Colonização de Mocambinho;
j) quatro casas residenciais em alvenaria, destinadas a

técnicos de nível médio, com área construida de 90m2 cada,
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em lote de 420m2, situadas no perímetro do Núcleo de
Colonização de Mocanibinho; -
k) três casas residenciais em alvenaria, destinadas a
técnicos de nível administrativo, com área construída de
52m2 cada, em lote de 360m2, situadas no perímetro do Núcleo
de Colonização de Mocambinho.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM No 78196'
Belo Horizonte, 6 de fevereiro 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 -
RURALMI NAS.
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, II,
"b", do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa
de 17/6/93.
• - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Hp 14/96*
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1995.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar a devolução da Mensagem flQ 61/95, de 24 de
novembro de 1995, através da qual submeti ao exame dessa
Casa o Projeto de Lei nQ 589/95, que altera a Lei nQ 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, uma vez que a matéria nele tratada está
contida no artigo SQ da Lei nQ 12.032, de 21 de dezembro de
1995.
Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art.
288 do Regimento interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIaS
Do Sr. Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Tocantins, encaminhando o relatório
gerencial referente ao primeiro ano de sua administração.
Do Sr. César Messias, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Acre, agradecendo o convite para o lançamento
do livro "0 Próximo Passo - uma Alternativa Prática para o
Neol iberal isrno'.
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Do Sr. Tourinho Filho, Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará, solicitando a relação de
todos os projetos aprovados por esta Casa no ano de 1995.
Do Gen. Nilton Moreira Rodrigues, Superintendente da

SUDENE, encaminhando cópia do documento "Pacto do Nordeste".
Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura,
encaminhando cópia do parecer da RURALMINAS sobre o
Requerimento nQ 838/96, do Deputado Gil Pereira.
Do Sr. Benedito Rosa do Espírito Santo, Diretor do

Departamento de Economia Agrícola da Secretaria de Política
Agrícola - DEAGRI - SPA -, do Ministério da Agricultura,
acusando o recebimento do Oficio flQ 383/95 e dando
informações sobre medidas de política agrícola adotadas pelo
Governo Federal a respeito do assunto contido no referido
oficio,
Dos Srs. José Rogério Lara, Prefeito Municipal de Guapé e

Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas -
ALAGO -, e Ataide Vilela, Presidente do Sindicato dos
Eletricitários de Furnas e OME - SINDEFURNAS - , enviando
cópia do documento final relativo ao 1 Encontro dos
Municípios Atingidos pelos Lagos de Furnas e de matérias
veiculadas pela imprensa a respeito da preocupação geral com
a preservação dos ecossistemas da terra. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)
Do Sr. João Paulo Gomes da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, solicitando o envio de
cartilhas elaboradas por esta Assembléia a fim de compor
setor especializado da biblioteca daquele órgão.
Dos Srs. Adão Ribeiro de Souza, José Sabino Sobrinho e
Raimundo Soares, Presidentes das Câmaras Municipais de
Veríssimo, Areado e Jabuticatubas, respectivamente,
informando a composição das respectivas Mesas Diretoras para
o ano de 1996.
Do Sr. Francisco Eustáquio Rabeilo, Superintendente-Geral

da Policia Civil, encaminhando cópia de correspondência por
ele enviada ao jornalista Bóris Casoy. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, encaminhando cópia de correspondência do Sr.
Agop K. Kayayan, representante do UNICEF no Brasil. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 568/95.)
Do Sr. Marcus Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento,
encaminhando cópia do artigo "A Dança dos Números', de sua
autoria, publicado em 1Q/2/96 no jornal "Estado de Minas.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Fernando de Castro, Vereador à Câmara Municipal de

Santa Luzia, agradecendo a atuação do Deputado Carlos Murta
na solução de problemas dessa localidade.
Do Sr. Botelho Campos, Secretário Adjunto de Assuntos
Extraordinários do Município de Belo Horizonte, comunicando
a celebração do Acordo de Irmandade com a cidade de Havana e
solicitando informações desta Casa sobre quaisquer
atividades em andamento relacionadas com Cuba.
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Do Sr. José Antônio Nunes da Silva, Presidente do Conselho
Federal dos Detetives Profissionais - CFDP -, solicitando
que o Presidente da Comissão de Justiça inclua na pauta da
Ordem do Dia, em regime de urgência, o Projeto de Lei nQ
595/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 595/95.)
Do Sr. José Xavier Cunha, Presidente do Conselho Regional
de Contabilidade de Minas Gerais, informando que está
deixando esse cargo e assumindo o cargo de Conselheiro do
Conselho Federal de Contabilidade.
Do Sr. Carlos Fernandes de Deus e outros, servidores do
Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal de Ouro Preto - ICHS - UFOP -, solicitando o apoio
desta Casa para a , solução dos problemas entre o MEC e as
Universidades. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. André Luis Alves de Melo, Secretário da Associação
dos Defensores Públicos Aprovados no Interior de Minas,
solicitando o empenho desta Casa junto ao Governador do
Estado a fim de agilizar a nomeação dos candidatos aprovados
no último concurso realizado para o cargo de Defensor
Público. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Braz Porphirio de Souza, Presidente do Núcleo
Regional de Voluntários de Combate ao Câncer - NRVCC -,
encaminhando o relatório de atividades dessa instituição no
ano de 1995.
Do Sr. Antônio Claret Guerra, Diretor-Presidente do jornal
'MG Turismo', comunicando a escolha do Seminário Legislativo
de Turismo, promovido por esta Casa, para receber o V Prêmio
MG Turismo na categoria Destaque de 1995.
Do Sr, Cleon Ricardo dos Santos, Coordenador-Geral da
Universidade Livre do Meio Ambiente, convidando para a
participação em curso sobre auditorias ambientais promovido
por essa instituição. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
Do Sr. Ranieri Alves Ferreira, Secretário Executivo da
Associação dos Municipios da Microrregião do Vale do Aço -
AMVA -, comunicando o afastamento do Sr. Lourival Lima
Duarte do cargo de Secretário Executivo da AMVA e as
nomeações dos Srs. Ranieri Alves Ferreira para substitui-lo
e Carlos Ney Rodrigues Esteves para a Coordenadoria de
Planos para o Desenvolvimento Regional.

CARTÃO
Da Sra. Irondina de Siqueira Assis, agradecendo a

manifestação de apreço desta Casa quando do falecimento de
seu esposo.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 640196

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Fundamar, com
sede no Municipio de Paraguaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Caixa
Escolar Fundamar, com sede no Município de Paraguaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: Integrada no sistema estadual de ensino como

órgão da Escola Estadual Fundamar, a Caixa Escolar Fundamar
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica própria.
Buscando prestar assistência filantrópica, a entidade
desenvolve iniciativas comunitárias ligadas ao ensino
escolar e ao bom funcionamento do educandário.
Com efeito, para a consecução dos objetivos estatutários,

os associados implementam as seguintes ações: fornecimento
de alimentação, material escolar, livros e cadernos
didáticos, vestuário, calçados e meios de condução;
participação em programas de ensino e de preservação da
saúde; e assinatura de convênios com entidades públicas e
particulares para a realização dessas ações.
Dado o caráter assistencial das atividades desenvolvidas

pela entidade, contamos com o apoio dos nobres pares a este
projeto de lei.
- 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 641196
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Filhos de

Salomão 164, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Ip - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Filhos de Salomão 164, com sede no Município de
Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sp - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Wanderley Avila
Justificação: Fundada há mais de dois anos, a Loja Maçônica
Filhos de Salomão 164 tem por finalidade a prática da
filantropia, objetivo que leva os associados da entidade a
desenvolverem um trabalho de ajuda aos mais necessitados.
Estuda-se a simbologia maçônica, e é feita uma pesquisa em
busca da verdade, com vistas a se alcançar outra meta
perseguida pela instituição: o progresso da humanidade.
Tornar a entidade de utilidade pública é reconhecer os
esforços daqueles que a representam, além de facilitar o
trabalho dos seus associados na busca de parcerias com
órgãos do Estado visando ao atendimento às pessoas carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ilg 642196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da

Vila Tiradentes - ASCOVIT -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da Vila Tiradentes - ASCOVIT -, 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.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1995.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com mais de dois anos de regular

funcionamento, a Associação Comunitária da Vila Tiradentes -
ASCOVIT - é composta de diretores idôneos e que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso,
pleiteia-se que essa associação seja declarada de utilidade
pública estadual.
- 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 643196
Declara de utilidade pública o Núcleo Norte do Grupo de

Apoio e Prevenção á AIOS - GÂPA/NORTE, com sede no Município
de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Norte do Grupo de Apoio e Prevenção á AIOS - GAPA/NORTE, com
sede no Município de Montes Claros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: O Núcleo Norte do Grupo de Apoio e Prevenção
à AIOS, com sede em Montes Claros, entidade sem fins
lucrativos, de caráter beneficente, tem como objetivos
principais o auxilio aos portadores da Síndrome de
Imunodeficiéncia Adquirida, a difusão de informações e a
assistência social.
Pela extensão e força de seus propôsitos, convido os nobres

Deputados a apoiarem este 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 I. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 644/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Avicultores
da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no Município de
Visconde do Rio Branco.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Municipio de Visconde do Rio Branco.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995.
Jairo Ataide
Just i f i cação: A Associação dos Avicultores da Zona da Mata

- AVIZOM - é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada
com a finalidade de melhorar as condições de produção e de
vida dos avicultores da Zona da Mata. A entidade existe há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam. Em vista do trabalho realizado pela
referida Associação, que reconhecidamente é de grande valor,
apresentamos esta proposição de lei, esperando vê-Ia
aprovada.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Np 645/95
Altera o art. 10 da Lei nQ 10.486, de 25 de julho de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O art. lO da Lei nQ 10.486, de 25 de julho de
1991, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10 - Os servidores selecionados para o cargo de

Diretor e para a função de Vice-Diretor terão mandato de 3
(três) anos, exceto os do primeiro provimento na forma desta
lei, permitidas reconduções consecutivas.'.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário, inclusive

o disposto no art. 18 do Decreto nQ 32.855, de 28 de agosto
de 1991.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995.
Jairo Ataide
Justificação: A Lei nQ 10.486, de 25/7/91, regulamentou _o

art 196, inciso VIII, da Constituição do Estado, que dispõe
sobre o provimento de direção de unidade estadual de ensino.
Medida salutar, veio acabar com o antigo sistema de
indicação de diretor de escola, muitas vezes feita sem
critérios plausíveis.
No entanto, em seu art. 10, a lei foi extremamente injusta
e assumiu caráter inconstitucional, ao proibir a reeleição e
a conseqüente recondução de Diretor por mais de uma vez.
Ora, o espirito do texto constitucional era e continua sendo
a democratização das ações na área da educação, e a eleição
de Diretor é uma questão da comunidade escolar, como
preceitua a Lei nQ 10.486. Os demais servidores do Estado,
por outro lado, que não ocupam cargos eletivos, mas estão em
função de confiança por dez anos ou mais, podem se apostilar
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no cargo, prerrogativa que a Lei nQ 10.486 nega frontalmente
aos Diretores que, eleitos pela comunidade, sofrem assim uma
grave injustiça, que pretendemos ver corrigida por meio
desta proposição de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça,
Administração Pública e Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 196, c/c O art. 103. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 989/96, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiência. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 990/96, do Deputado Bilac Pinto, solicitando a

transcrição nos anais da Casa de pronunciamento do Deputado
Federal José Santana de Vasconcelos em homenagem ao falecido
ex-Deputado Camilo Machado de Miranda.
Ng 991/96, do Deputado Bilac Pinto, solicitando a inserção
nos anais da Casa do resumo da vida política do Sr.
Francisco Pio da Silveira, falecido em 15/12/95, no
Município de Areado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
NQ 992/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Montanhas Livres, localizada no Município de Juiz
de Fora, pelo transcurso do seu 22Q aniversário de
existência.
NQ 993/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros do Bem, localizada no Município de
Uberaba, pelo transcurso do seu 14Q aniversário de
existência.
Ng 994/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Amigos da Verdade, localizada nesta Capital, pelo
transcurso do seu 16Q aniversário de existência.
NQ 995/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paz e Amor, localizada no Município de Pedro
Leopoldo, pelo transcurso do seu 23Q aniversário de
existência.
NQ 996/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Segredo, Força e União, localizada nesta Capital,
pelo transcurso do seu oitavo aniversário de existência.
Ng 997196, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paz e união, localizada no Município de
Capinápolis, pelo transcurso do seu 16Q aniversário de
existência.
Ng 998/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus, Paz e Liberdade, localizada no Município de
Salinas, pelo transcurso do seu 45g aniversário de
existência.



;-fl
NQ 999/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Libertas, localizada nesta Capital, pelo transcurso
do seu 46p aniversário de existência.
Ng 1.000/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros do Trabalho, localizada no Município de
Conselheiro Pena, por seus 59 anos de existência.
NQ 1.001/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Eneapolitana, localizada no Município de Capitão
Enéas, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.002/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada nesta
Capital, por seus 96 anos de existência.
NQ 1.003/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deneziomar Soares, localizada no Município de
Capitólio, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.004/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz Fraternal, localizada no Município de Luz, por
seus quatro anos de existência.
NQ 1.005/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações Com a Loja
Maçônica Moral e Razão, localizada nesta Capital, por seus
53 anos de existência.
NQ 1.006/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Obreiros dos Três Vales, localizada no Município de
Teôfilo Otôni, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.007/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus, Justiça e Trabalho, localizada nesta Capital,
por seus 13 anos de existência.
NQ 1.008/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Liberdade, localizada nesta Capital, por seus 13
anos de existência.
NQ 1.009/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União Fraternal, localizada nesta Capital, por seus
63 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
NQ 1.010/96, do Deputado Durval Angelo,, solicitando seja
encaminhado à Secretaria da Educação pedido de informações
sobre a não-renovação de contratos administrativos na área
de educação.
NQ 1.011/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja

encaminhado aos Secretários de Administração e do
Planejamento pedido de informações sobre demissões e
extinção de cargos na máquina estatal. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)
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Do Deputado Durval Ângelo, solicitando a inclusão em ordem
do dia do Projeto de Resolução nQ 230/95.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Durval Angelo e Elbe Brandão.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do
PT; dos Deputados José Ferraz, Ivair Nogueira (2), Jorge
Eduardo de Oliveira, Olinto Godinho (2), Marcelo Cecé, Mauri
Torres (2). José Braga, Bilac Pinto e Simão Pedro Toledo e
das Comissões de Saúde e Ação Social, de Meio Ambiente e de
Política Energética.

Oradores Inscritos -
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no reinicio dos trabalhos desta Casa,é constrangedor para
nós falar, hoje, de um assunto que está gerando preocupação,
dúvidas e - por que não dizer? - terror no Estado de Minas
Gerais: a chamada reforma administrativa do Governador
Eduardo Azeredo; seria mais apropriado chamá-la de
destruição do nosso serviço público. E ela provém de
gabinete, sem que haja conhecimento das reais necessidades
do Estado.
Fomos surpreendidos, no mês de janeiro, com a Resolução n
7.763, da Secretaria da Educação, que instituiu, em Minas
Gerais, uma nova derrama, tal o caráter devastador da
medida. No bico da caneta, a Secretária da Educação
suspendeu a renovação de mais de 40 mil contratos. Tal
medida é contraditória, pois esse Governo, no ano passado,
declarou que a área que estava mais enxuta, menos problemas
apresentava e tinha número suficiente de pessoal era,
exatamente, a da educação. Ele, também, afirmou que não
existia, em Minas Gerais, crise administrativa nem
financeira, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, no
Espirito Santo e em outros Estados. Então, alguém mentiu
para a sociedade mineira. Quem foi? O Estado de Minas Gerais
negou à sociedade os dados reais sobre a sua situação
financeira e administrativa. Refletindo sobre a Resolução n
7.763, gostaríamos de apontar o absurdo que ela criou. A
Secretaria da Educação instituiu medida provisória em nível
estadual, pois revogou uma lei que determinava a tipologia e
a classificação das escolas, com suas respectivas lotações,
com base em critérios definidos na Lei Estadual ng 9.381,
aprovada em 1986, nesta Casa. A revelia de qualquer
conhecimento jurídico ou de respeito a este Poder, através
de uma resolução, extinguiu-se o poder de uma lei. Então,
por isso, a Bancada do PT encaminha, hoje, projeto de
resolução, em que susta os efeitos da Resolução nQ 7.763, de
19/12/95.
Gostaríamos de contar com a sensibilidade dos Deputados,
porque estão vindo de férias, de um recesso parlamentar, e
viram, em suas bases, situações como as que vimos, de perto,
no Leste de Minas Gerais: escolas que contavam com seis
serventes, agora, contam com três; e os Diretores já
determinaram que, para manter a escola limpa, funcionando em
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mínimas condições, terão que cortar a merenda dos alunos
Vimos, também, no interior, escola que tinha dois
especialistas em educação e passou a ter nenhum; escolas
cujos Diretores afirmaram que demorarão de três a seis
meses para entregar histórico escolar, dada a redução de até
2/3 do pessoal de secretaria. E, no Município de Inhapim,
num córrego chamado Januários, um absurdo maior ainda mostra
qual é a verdadeira preocupação desse Governo com a
qualidade da educação: vimos salas da l ã 4a séries sendo
juntadas, de forma multisseriada, como eram, há 15, 20 ou 30
anos, as chamadas escolas unidocentes. Será que esse é o
avanço da educação em Minas Gerais? Essa é a qualidade
apregoada nos convênios com o Banco Mundial, na propaganda
pela televisão, pelos jornais e por toda a máquina
publicitária do Estado?
Acredito que isso vocês viram e, em nome dessa realidade,
penso que temos de votar esse projeto de resolução, para o
qual estamos solicitando tramitação em regime de urgência. E
evidente que o Governo não trouxe para debate, nesta
Assembléia, as grandes questões da reforma; preferiu fazê-lo
por decretos e resoluções, como se estivesse instituindo
medidas provisórias em nível estadual . Acredito que essa
resolução traz esse debate para esta Casa Legislativa e
resgata o verdadeiro poder que deve existir nesta Casa.
Estamos, também, Deputados, em vista desse terror que se
instalou em Minas Gerais, desse desacerto do Governo,
apresentando urna segunda medida: solicitamos ao Sr.
Presidente seja votada hoje, nesta sessão, a formação de uma
comissão es pecial de Deputados para, num prazo de 60 dias,
acompanhar a reforma, ou melhor, o desmonte do Estado que se
quer aplicar em Minas Gerais. Entendemos que essa comissão
vai trazer para debate, nesta Casa, as medidas que estão
sendo tomadas em nível de decretos, promovidos em nível de
resoluções. Faço um apelo para que essa comissão seja ágil,
convoque, realmente, os envolvidos nesse desarranjo, nesse
desmonte do Estado, para que esta Casa não se omita diante
desse grave problema que o Estado está enfrentando. Estamos,
também, encaminhando algumas medidas em nível de pedido de
esclarecimento. O Governo fala que vai haver economia,
contenção de gastos, mas queremos saber em que áreas, qual
contenção está havendo, o que são demissões reais, ou se ele
está, simplesmente, extinguindo cargos não preenchidos ou
cargos onde existem servidores em situação de apostilamento.
Entendemos que esses esclarecimentos são necessários. Outra
medida que estamos tomando no âmbito da Comissão de
Educação ê a convocação da Secretária da Educação para que
venha discutir, na audiência pública, junto com os
servidores da educação e os servidores públicos, a fim de
que o debate seja trazido a esta Casa. Não vamos permitir
que o Governo mande para este Poder medidas que não são
essenciais, medidas que são até, em alguns casos,
consensuais, e deixe as grandes medidas, as que interessam
ao serviço público, para serem por ele promovidas por
decretos ou resoluções, de forma inconstitucional.
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A postura da Bancada do PT, tomada já, em reunião da Mesa,
é a de combater, enfrentar esse desmonte do Estado, ser
oposição, porque, mais que isso, temos de olhar o serviço
público e o atendimento à população de Minas Gerais.
Obrigado.
o Sr. presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo ,José - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, trabalhadores do ensino, amigos da imprensa,
infelizmente, ocupamos a tribuna na abertura dos trabalhos
do Legislativo para dividir com os senhores as preocupações
que pairam, hoje, sobre todos os trabalhadores do Vale do
Aço e, em particular, sobre os trabalhadores da ACESITA.
Informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo e

Coronel Fabriciano dão conta de que a empresa prepara a
demissão de pelo menos 1.200 trabalhadores ainda nos meses
de fevereiro e março. Alertamos várias vezes nesta tribuna
sobre os riscos das privatizações das empresas estatais
Promovidas pelo Governo Collor de Mello, que tiveram
prosseguimento no Governo Fernando Henrique Cardoso, através
dos mesmos condenáveis métodos. Mostramos o resultado da
privatização da IJSIMINAS, cuja conseqüência social foi a
demissão em conta-gotas de pelo menos 3 mil trabalhadores.
As informações do Sindicato mostram que a ACESITA vem,
paulatinamente, desestimulando a produção de aços não-
planos, canalizando os investimentos para a indústria
paulista Aços Vilares. Isso significa que a antiga estatal
mineira está direcionando recursos para São Paulo e
condenando ao desemprego trabalhadores do nosso Estado. E é
bom lembrar que, depois de privatizada, a ACESITA já demitiu
nada menos do que 1.700 trabalhadores, alimentando o drama
pessoal de inúmeras famílias da região que, por ironia do
destino, foram as mesmas que ajudaram a empresa a crescer e
a se consolidar como uma das mais importantes do Pais.
O Governo de Minas, no momento em que se integra ao
programa de criação de empregos, não pode se omitir diante
desse drama que pode atingir mais de mil famílias no Vale. E
a atitude que todo o Vale do Aço aguarda do Governador e de
nós, Deputados Estatais. Temos, efetivamente, a chance de
impedir que o problema social do desemprego venha a ser mais
ainda agravado numa região que já sofre as conseqüências do
plano econômico. A omissão, neste momento, é injustificável.
Portanto, senhores, não viemos à tribuna para apelar para o
bom senso. Estamos aqui, como dissemos no inicio, para
dividir inquietações e cobrar responsabilidades. Estamos
ciente do nosso papel e sabemos que esta Casa não fechará os
olhos diante do drama dessas famílias. E ainda temos a
oportunidade de interferir nesse processo, impedindo que a
ACESITA promova a demissão desses 1.200 metalúrgicos.
Agora, deparamos com mais essa desastrosa conseqüência da
falta de compromisso social dessas grandes empresas, que
cresceram sob o manto protetor do Estado, receberam recursos
públicos, inclusive das Prefeituras locais, e respondem com
a irresponsabilidade das demissões num momento grave de
crise econômica. 0 desemprego, aliado á deterioração das
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condições de trabalho, é o resultado visível deste plano
econômico, que não foi capaz de prever políticas setoriais
de proteção ao emprego. E, de novo, a sociedade sofrerá o
impacto dessas medidas, com o crescimento da violência
social de todos os matizes. Um plano econômico que promove a
concentração de renda que destrói, através das altas taxas
de juros e da restrição ao crédito, as pequenas e médias
empresas e retira do cidadão o direito legitimo a uma vida
digna, com emprego e salário, não pode nortear a vida de um
pais que procura a decência, a ética, a dignidade.
Mas, Srs. Deputados, o apelo que aqui fazemos, neste
momento de apreensão no Vaie do Aço, é que esta Casa não
permita pacificamente que uma empresa, outrora estatal, que
se beneficiou de incentivos públicos, que cresceu graças aos
recursos ali investidos pelo Governo, se volte contra a
sociedade e promova a demissão em massa de trabalhadores,
agravando a situação social da região. A Assembléia
Legislativa deve cobrar da direção da ACESITA informações
seguras e corretas sobre esse procedimento e, além disso,
deve cobrar também do Governador do Estado um firme
posicionamento contra essas demissões, que, sem dúvida,
trarão drásticas conseqüências para Minas Gerais.
E que esse exemplo sirva para todo o Pais, provando mais
uma vez que é preciso corrigir distorções do plano
econômico, através da criação de politicas setoriais de
incentivo ao investimento e, portanto, à criação de mais
empregos. A sociedade brasileira não quer assistir,
novamente, à retomada da inflação. Ao contrário, deseja a
estabilidade econômica e a divisão justa de renda. E abomina
qualquer tipo de medida que promova a degradação do trabalho
e da dignidade do trabalhador brasileiro. O Vale do Aço
espera, com ansiedade, a posição da Assembléia Legislativa e
do Governador do Estado.
Há aqui um outro parlamentar do Vale do Aço, o companheiro
Deputado Geraldo Nascimento, mais precisamente Deputado da
cidade de Timóteo, que compartilha essas preocupações e já
se tem posicionado publicamente no Vale do Aço a respeito
dessas demissões. Não são apenas essas demissões que estão
nos preocupando. Evidentemente, as palavras do nosso Líder
com relação aos trabalhadores do ensino, com relação às
demissões que estão trazendo intranqüilidade aos
trabalhadores do ensino e aos servidores públicos de um modo
geral, são também parte da nossa preocupação. Não queremos
aqui discutir apenas uma questão corporativa, uma questão
localizada do Vale do Aço. Queremos entender que a questão
do emprego é prioritária e que o trabalho é fundamental para
manter a dignidade da família. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, senhores
membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
companheiros, trabalhadores da educação, funcionários
públicos do Estado de Minas Gerais, ocupamos, pela primeira
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vez, a tribuna, neste ano de 1996. Gostaríamos de não ter de
ocupá-la nesta tarde para abordar esse tema, mas,
infelizmente, somos obrigados a tratar da questão que hoje
preocupa não só os mineiros como todo o povo brasileiro. A
revista "Isto é", na sua capa desta semana traz a seguinte
manchete: "Seu emprego está ameaçado". Hoje, o desemprego é
considerado o maior problema da população brasileira.
Infelizmente, tivemos que detectar, no inicio deste ano,

uma propaganda sistemática sobre uma campanha orquestrada
pelo Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com
o acompanhamento do seu súdito em Minas, que faz a mesma
propaganda Que diz que vai fazer uma grande campanha contra
o desemprego. E qual é a primeira atitude desse Governador
que diz que está preocupado com o desemprego? Não tem a
coragem de vir a esta Casa com projetos e propostas para o
debate e, às vésperas do Natal, como mais um presente,
depois de já não ter garantido o 13Q salário na data
correta, deixa como presente para os servidores públicos
deste Estado algumas resoluções e alguns decretos, porque
não tem argumentos para comprovar, na prática, a necessidade
desses atos arbitrários cometidos. O Governador não tem a
coragem de enfrentar o debate com base na Constituição do
Estado, votada e aprovada por esta Casa. Multa gente fala
que somos contra as reformas. Não somos contra as reformas.
Queremos a realização delas, queremos o debate franco e
aberto, mas dentro do que estabelece a Constituição do
Estado, dentro daquilo que foi votado pelos constituintes e
que S. Exa. o Governador, quando tomou posse, jurou cumprir.
Lemos, no art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o seguinte; "Art. 10 - Ficam mantidos os
atuais órgãos e entidades da Administração Pública até a
reestruturação administrativa global do Estado, , a se
efetivar nos termos de sua Constituição. Parágrafo Único -
As entidades da administração indireta se adaptarão às
disposições da Constituição no prazo de trezentos e sessenta
dias contados da sua promulgação."
As reformas terão que ser trabalhadas de uma forma global
para que não tenhamos problemas como tivemos no ano passado,
quando esta Casa aprovou, a toque de caixa, a criação da
Secretaria da Criança e do Adolescente. Essa nova Secretaria
desestruturou a FEBEM, que, hoje, não dá respostas ao
problema dos meninos de rua. Aliás, o Governador montou uma
Secretaria com mais de 300 cargos comissionados para que o
Sr. João Pinto Ribeiro pudesse ter um palanque e, depois,
deixasse a Secretaria para disputar a Prefeitura. Temos que
repudiar essa política. Não podemos continuar aceitando que
se brinque com o dinheiro do povo, que se brinque com os
recursos vindos das contribuições dos trabalhadores, que
lutam com muita dificuldade em experiências feitas pelo
Governo.Agora, vem a esta Casa outro projeto propondo a
modificação da Secretaria da Criança e do Adolescente,
porque ela foi mal planejada. Não podemos permitir que o Sr.
Governador faça experiências e testes com a vida dos
servidores. Não podemos continuar convivendo com um Governo
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que brinca com os sentimentos e com a vida de milhares de
trabalhadores e não diz que é demissão. Então, vamos tratar
do assunto usando os termos que o Governo quer. Trata-se da
não-contratação de 32.000 pessoas. Isso, por enquanto.
Queremos dizer da nossa tristeza ao tomarmos conhecimento
de entrevistas de determinados membros do Governo, em
especial a do Secretário Adjunto da Educação, Sr. João
Batista dos Mares Guia. S. Exa. afirma que vários
companheiros foram demitidos porque não têm competência para
desenvolver seu trabalho. Humilhou milhares de trabalhadores
do ensino que dedicaram mais de 15 anos de suas vidas ao
ensino e á educação em Minas Gerais. Se Minas pode colocar
no seu relatório ao Banco Mundial, o Pacto pela Educação, se
pode dizer que hoje está diminuindo a evasão escolar, é
graças aos esforços de milhares de trabalhadores do ensino.
Depois, vem o Sr. Secretário-Adjunto dizer que essas pessoas
não têm competência e, por isso, não podem ocupar seus
cargos. Numa outra entrevista S. Exa. diz que era preciso
tomar a medida pois há muitos pedidos de licença,
especialmente das mulheres. Ai, eu pergunto: será que a mãe
do Sr. João Batista dos Mares Guia, quando foi dar à luz não
teve que tirar licença? Não teve que ficar afastada? Não é
possível que um Secretário Adjunto cometa uma agressão tão
grande e tão machista contra servidores públicos. Ele
discrimina as mulheres. Elas precisam tirar licença, pois
são as responsáveis pela continuidade de nossa espécie.
Ocupo esta tribuna para repudiar essa atitude machista do
Sr. João Batista dos Mares Guia que desrespeita as mulheres.
Não podemos concordar com isso. Vamos convidá-lo a
comparecer á Comissão de Educação para se retratar perante
as companheiras da educação. O Sr. Governador precisa tomar
providências, pois não é possível ter em sua equipe um
secretário que trata com tanto descaso pessoas que
contribuem tanto e que são responsáveis pelo crescimento
deste Estado e deste Pais. Não podemos continuar convivendo
com esse tratamento que vem sendo dado a esses
trabalhadores. O Deputado Durval Angelo, em nome de nossa
Bancada, entrou com um projeto de resolução para apreciação
desta Casa. Tenho a certeza de que o Deputado Agostinho
Patrús, com sua sensibilidade, saberá que o debate é
necessário. Deputado Romeu Queiroz, Deputado Péricles
Ferreira, queremos fazer um debate franco e aberto sobre
coisas concretas. Não podemos aceitar, passivamente,
decretos e resoluções tomadas em gabinetes por pessoas que
não conhecem a realidade de nosso Estado.
Vários trabalhadores da educação estão aqui. Eles não têm
medo de ser avaliados. Até querem ser avaliados. Mas querem
avaliar o desempenho de Secretários que lá estão e não foram
eleitos, que não têm de fazer teste e nem acompanhamento.
Depois, ainda saem visitando todas as cidades do Estado com
o nosso dinheiro, em jatinhos, achincalhando quem realmente
está produzindo e trabalhando.
Vamos, então, avaliar o desempenho do Sr. Secretário

Adjunto e propor critérios de avaliação. Isso ele não quer,
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porque ocupa cargo de confiança. Ele foi colocado lá e está
ganhando bem para achincalhar os trabalhadores. Com isso,
não podemos concordar. Se querem debater, que o façâmos, mas
vamos criar critérios para que todos sejam avaliados.
Para finalizar, queremos dizer que estamos abertos a essa
discussão, como estamos abertos ao debate da questão
previdenciária. Queremos discutir a previdência dos
companheiros da educação e dos trabalhadores de uma forma
geral. Mas, precisamos enfrentar também o problema da
previdência dos Deputados estaduais. Precisamos enfrentar
isso com muita seriedade e com muita franqueza, porque se
não alterarmos a nossa previdência não teremos moral para
alterar a previdência dos demais servidores. Multo obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado AlniIr Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
galerias, imprensa, estamos, hoje, fazendo uso da tribuna,
no começo dos trabalhos deste ano, para chamar a atenção dos
Srs. Deputados e do Presidente para o descumprimento de um
acordo que fizemos, em nome da Bancada do PT, no final •do
ano passado, o qual garantiu a aprovação da lei que autoriza
a privatização do Banco de Crédito Real. Gostaríamos de
chamar principalmente à responsabilidade a bancada
governista, e, em especial, a atenção do Deputado Romeu
Queiroz, que foi o representante do Governo nas negociações.
Eu gostaria de dizer às galerias que o Deputado que está

fazendo uso desta tribuna entendeu perfeitamente a quem foi
dirigida a vaia. Gostaríamos de dizer que o acordo feito,
transformado em texto da Lei nQ 11.967, no seu f 3, está
sendo fielmente descumprido pelo Governo, uma vez que
recebemos recentemente em nosso gabinete um documento
oriundo do Banco de Crédito Real em que se constata que todo
o acordo está sendo descumprido. Queríamos fazer uma breve
leitura do ponto nQ 18: "Nesse processo de adaptação serão
necessários alguns acordos e/ou ajustamentos, tais como:
reflexão sobre o ganho real de salário concedido ao pessoal
da ativa; data de reajuste das prestações; índice a ser
utilizado nos reajustes (combinação de vários);
capitalização mínima do Fundo: forma de integralização do
Fundo (moeda utilizada, bens utilizados, títulos utilizados
e prazo para integral ização); contribuição do beneficiário,
caso seja necessária para restabelecer o equilíbrio atuarial
(reflexão espontânea); cobertura de outros benefícios
previdenciários; rescisão dos acordos trabalhistas; data da
rescisão e da adesão do Regulamento Especial; destino das
sobras liquidas; destino do resíduo; constituição de um
Conselho Curador especifico".
Gostaríamos de lembrar aos Deputados que o que está em

discussão é justamente a Aposentadoria Móvel Vitalícia - AMV
-, e o acordo em questão diz respeito às garantias, ou seja,
diz que seriam respeitados os direitos adquiridos dos
aposentados do Banco de Crédito Real.
Em função do descumprimento cabal do acordo aqui firmado,
estamos entrando com um requerimento, convidando o Sr.
Secretário de Estado da Fazenda, Dr. João Heraldo, o



4-9 4N
Presidente do Banco CREDIREAL e os representantes de
funcionalismo, dos aposentados e do Sindicato dos Bancários.
Gostaríamos de convidar os Deputados para nos ajudar nessa
discussão, a fim de recompor e reavivar a memória dos
Deputados que participaram da negociação e forair
responsáveis pela viabilização do acordo e pela tramitação
daquele projeto de lei. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - O Deputado José Ferraz, nos termos do
art. 48 do Regimento Interno, comunica que, nesta data,
renuncia a seu mandato parlamentar para assumir o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do
art. 78, 1, II, da Constituição do Estado, conforme ato
de nomeação publicado no "Minas Gerais" do dia 21/12/95.
Ciente. Publique-se.
Na oportunidade, a Presidência relembra ao Plenário que o
Deputado José Ferraz foi eleito por esta Assembléia para o
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,
conforme publicação do 'Diário do Legislativo" de 14/12/95,
e nomeado por esta Presidência na data de 20/12/95. Informa,
ainda, que recebeu oficio do Sr. Governador, datado de
22/12/95, nos seguintes termos: "Acuso o recebimento do
Oficio nQ 3.641/95-5GM, dando-me ciência da nomeação do
Deputado José Ferraz da Silva como Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 78,
lg, inciso IJ, da Constituição do Estado. Sirvo-me da

oportunidade para renovar minha elevada estima e
consideração. Eduardo Azeredo, Governador."
Informa também que recebeu oficio datado de 29/12/95, nos

seguintes termos: "Sr. Presidente, com os meus cumprimentos,
venho agradecer a gentileza de comunicar-me a eleição do
Deputado José Ferraz da Silva para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas. A satisfação de ver reconhecida a
competência do nobre Deputado junta-se a certeza de que a
respeitável função permitirá que continue prestando
relevantes serviços ao Estado de Minas Gerais. Sirvo-me da
oportunidade para renovar minha estima e consideração.
Eduardo Azeredo, Governador".

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total á Proposição
de Lei ng 12.870, ex-Projeto de Lei no 56/95, do Deputado
Raul Lima Neto, que torna obrigatória a gratuidade do uso
dos sanitários nos terminais rodoviários e nos pontos de
paradas de õnlbus intermunicipais. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputado Arnaldo
Canarinho; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto;
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PPB: efetivo -
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Deputado Raul Lima Neto; suplente - Deputado Alberto Pinto
Coelho; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa;
suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PT: efetivo -
Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputado Ivo José.
Designo. À Gerência - Geral de Apoio ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.845,
ex-Projeto de Lei flQ 368/95, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que menciona,
de propriedade do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Miguel Martini; suplente - Deputado Kemil Kumaira; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Toninho Zeitune; suplente -
Deputado Geraldo Rezende; pelo PPB: efetivo - Deputado Raul
Lima Neto; suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PFL:
efetivo - Deputado Clêuber Carneiro; suplente - Deputado
Sebastião Costa; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado;
suplente - Deputado Anivaldo Coelho 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 12.844,
ex-Projeto de Lei nQ 253/95, do Deputado Gilmar Machado, que
dá nova redação ao inciso VII do art. 4Q da Lei nQ 9.119, de
27/12/95, acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6/6/88. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Mauri Torres; suplente- Deputada Maria
Olivia; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto;
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado
José Braga; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Leonidio Bouças; pelo PTB: efetivo -
Deputado Marcelo Cecé; suplente - Deputado Paulo Schettino.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.897,
ex-Projeto de Lei nQ 310/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto,
que obriga o Estado a adotar medidas de prevenção da cárie,
da doença periodontal e do câncer bucal e dá outras
providências. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ajalmar Silva;
suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado Toninho Zeitune;
pelo PPB: efetivo - Deputado Raul Lima Neto; suplente -
Deputado Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivo - Deputado Jorge
}-Iannas; suplente - Deputado Jairo Ataide; pelo PT: efetivo -
Deputado Anivaldo Coelho; suplente - Deputado Almir Cardoso.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.828,
ex-Projeto de Lei nQ 554/95, de autoria do Tribunal de
Justiça, que cria cargos no Quadro de Servidores da Justiça
de Primeira Instância e dá outras providências Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente - Deputado José
Bonifácio; pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo Rezende;
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PPB: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Luiz Antônio
Zanto; pelo PL: efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos;
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suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PT: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Almir Cardoso.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.901,
ex-Projeto de Lei no 371/95, do Deputado José Henrique, que
dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública. Pelo PSDB: efetivo -Deputado João
Leite; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PMDB: efetivo
- Deputado Toninho Zeitune; suplente - Deputado José
Henrique; pelo PPB: efetivo - Deputado Raul Lima Neto;
suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Alvaro
Antônio; pelo PTB: efetivo - Deputado Dilzon Melo; suplente
- Deputado Marcelo Cecé. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 12.858,
ex-Projeto de Lei no 199/95, de autoria da Procuradoria-
Geral de Justiça, que altera a Lei nQ 11.181, de 10/8/93,
que dispõe sobre o plano de carreirados servidores do
Ministério Público de Minas Gerais e dá outras providências.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely Tarquinio; suplente -
Deputado Arnaldo Penna; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo
Gonçalves; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
pelo PPB: efetivo - Deputado Dinias Rodrigues; suplente -
Deputado Antônio Genaro; pelo P50: efetivo - Deputado Dinis
Pinheiro; suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PT;
efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputado
Geraldo Nascimento. 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 12.825,
ex-Projeto de Lei nQ 52/95, do Deputado João Batista de
Oliveira, que obriga os órgãos e as entidades da
administração direta e indireta do Estado a manter à
disposição do público, impressos em braile, formulários e
documentos de recolhimento de tributos estaduais. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Hely Tarquinio; suplente - Deputado José
Bonifácio; pelo PMDB: efetivo - Deputado Toninho Zeitune;
suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo PPB: efetivo -
Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Gil
Pereira; pelo PFL: efetivo - Deputado Leonidio Bouças;
suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PDT: efetivo - Deputado
Alvaro Antônio; suplente - Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nQ 45, ex-Projeto de Lei Complementar nQ 5/95,
de autoria do Governador do Estado, que institui
gratificação de tempo integral para o ocupante de cargo de
provimento efetivo do quadro da policia civil, de que trata
a Lei nQ 6.499, de 4/12/94, e dá outras providências. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente -
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Deputado Simão Pedro Toledo; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Toninho Zeitune; suplente - Deputado José Henrique; pelo
PPB: efetivo - Deputado Raul Lima Neto; suplente - Deputado
Alberto Pinto Coelho; pelo PFL: efetivo - Deputado Djalma
Diniz; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PL: efetivo -
Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PT -
designação, para os efeitos a que se destina, do Deputado
Durval Angelo para Líder do partido nesta Casa e do Deputado
Marcos Helênio para Vice-Líder, obedecendo ao Regimento
Interno, conforme ata que encaminha à Mesa; e pelos
Deputados minto Godinho (2) - sua indicação para Líder da
Bancada do PL, conforme ata anexa, e a do Deputado Ronaldo
Vasconcellos para Vice-Líder; Ivair Nogueira (2) - sua
indicação para Líder do PDT e a continuação do Deputado
Marcelo Gonçalves na Vice-Liderança; Jorge Eduardo de
Oliveira - sua indicação , para Líder da Bancada do PMDB
(Ciente. Publique-se. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.); Marcelo Cecé - seu afastamento do território
nacional de 16/2/96 a 28/02/96; José Braga - sua ausência
das reuniões por um período de 15 dias, a partir desta data,
por estar se recuperando de intervenção cirúrgica (Ciente.
Publique-se.); Mauri Torres(2) - falecimento da Sra. Nizia
Cabral de Andrade, em Santa Maria de Itabira, e da Sra.
Maria de Abreu Lima Ferreira, em Alvinõpolis; Simão Pedro
Toledo - falecimento do Sr. Djalma Lopes Nadadini, em Pouso
Alegre; e Bilac Pinto - falecimento do Sr. Rafael David
Camparini, em Monte Sião (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão
de Saúde e Ação Social - aprovação, na 33a Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei ns 474/95, do Deputado
Antônio Júlio; 438/95, do Deputado Dimas Rodrigues; 508/95,
do Deputado Djalma Diniz; 461/95. do Deputado Durval Angelo;
317195, do Deputado Francisco Ramalho; 449/95, do Deputado
Ibrahim Jacob; 482/95, do Deputado José Bonifácio, e 439/95,
do Deputado Romeu Queiroz, e do Requerimento nQ 969/95, da
própria Comissão; pela Comissão de Meio Ambiente -
aprovação, na 30 Reunião Ordinária, do Requerimento flQ
963/95, da Comissão de Saúde e Ação Social; e pela Comissão
de Política Energética - aprovação, na loa Reunião
Ordinária, dos Requerimentos ns 941/95, do Deputado Luiz
Antônio Zanto; 946, 947, 949 e 950/95. do Deputado Gil
Pereira (Ciente Publique-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo,
solicitando a constituição de comissão especial para, no
prazo de 60 dias, acompanhar, discutir e avaliar o processo
de enxugamento da máquina pública e as propostas de reforma
do Estado. A Presidência, no intuito de evitar interferência
de comissão especial na competência de comissões permanentes
da Casa, em consonância com a Deliberação da Mesa flQ 761,
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decide remeter o requerimento às Comissões de Administração
Pública e de Educação, por se tratar de matéria , a elas
atinente. As Comissões de Administração Pública e de
Educação.
Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita, na
forma regimental, a transformação da 1 51 parte da reunião
ordinária de 12/3/96 em reunião especial para comemorar o
Dia Internacional da Mulher. Esta Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XXII do art. 244
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data.
Requerimento nQ 835/95, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, solicitando a transcrição nos anais da Casa de
matéria publicada no "Estado de Minas' sobre a poluição no
rio das Velhas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Para encaminhá-la.
com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

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

Deputados, o enfrentamento aguardado por todos nós, para pôr
fim à discriminação contra o negro no Brasil, está
estimulado nestes dias, quando se comemora o tricentenário
de Zumbi dos Palmares. Sempre diluímos nas questões mais
amplas das injustiças sociais, chegando até á exclusão, a
questão referente ao vasto contingente da população de
origem africana. Já não se pode mais protelar, nem adiar
indefinidamente, a resolução de situações como esta. Bem
sabemos estar o problema umbilicalmente ligado ás nossas
raizes, até historicamente. Assim é que o grito de revolta
da República dos Palmares ecoa até hoje, atravessando
séculos. Quem foi Zumbi? Herói ou louco? Líder inconteste de
um povo injustiçado e humilhado, ou um revoltado? Ele foi
símbolo e síntese da coragem e da consciência negra. Ele
representa o grito de dor, que agride, que incomoda, que
desafia e que eterniza o poder da negritude entre nós. Somos
uma pátria negra, que desdenha de si própria, que se
contradiz nas duas afirmações, que sofre os estertores de
sua tormenta. Temos preconceito de raça ou preconceito de
cor? Na verdade, a maior discriminação é a social, política
e econômica. O que primeiro precisa deixar de ser visto no
negro é a sua subcidadania, reflexo inexorável de um tempo
escravagista. E necessário que se amplie o seu espaço
social, possibilitando o seu acesso político e econômico.
Políticas de educação e de assistência devem substituir as
políticas de restrição e de discriminação, facilitando o
hoje difícil acesso cultural, econômico e político. A
marginalização é odienta, pior ainda quando mascarada pelo
preconceito. A formação da cidadania tem que ser ampla e
total; sem amarras e sem peias. Ser preto não é defeito, e
ser pobre não é estigma. O difícil é quebrar o tratamento
hipócrita sempre dado â questão, sempre alternado entre
hipócrita e violento.
Vejamos na prática: a beleza convencional é do branco,
loiro, de cabelo liso, dos olhos verdes ou azuis, etc. Até
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os morenos, negros miscigenados, esnobam preconceitos, como
se arianos fossem. Nas artes, teatro, cinema ou TV há uma
ridícula e teimosa fixação do negro em papéis marginais,
mostrando-o sempre subalterno nas manifestações culturais.
Entretanto, a maior repressão está no acesso político, o
caminho mais curto para o mando. Impedir o negro da
participação política, discriminadamente, é impedir a sua
libertação, é impedir a democratização racial. Foi pela
política que Nelson Mandela venceu a mais odienta das
retaliações, o apartheid". Luther King teve que se dividir
entre o púlpito e o palanque para que sua mensagem fosse
ouvida. Collin Porter, o general, comandante em chefe das
forças armadas americanas, com muitas vitórias e
condecorações, só não será Presidente da maior nação do
mundo se lhe faltar o espirito de Zumbi dos Palmares.
Assim, o mundo, pequeno para tanto ódio, será menor se em
nosso peito bater um coração que zombe da fraterna igualdade
de nossa condição humana, sem discriminação e sem
preconceitos. A negritude não se circunscreve num grupo
segregado, nem pode ser minoria espoliada. O acesso político
é o caminho, com Vereadores. Prefeitos e Vice-Prefeitos;
Fuscão Preto não seria uma exceção na Câmara Federal e
Benedita da Silva deixará de ser uma estrela solitária no
Senado. O espirito de Zumbi dos Palmares presidirá as
relações livres e respeitosas dos povos, anunciando um tempo
novo.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.
Requerimento nQ 868/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

em que solicita a transcrição nos anais da Casa de texto
publicado na "Tribuna da Imprensa", do Rio de Janeiro, e
intitulado 'José Aparecido e a Cultura'. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Cumpra-se.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência quer esclarecer ao Plenário e às galerias,
com relação ao requerimento do Deputado Durval Angelo, que
encaminhou a matéria às Comissões de Administração Pública e
de Educação, para que, em sua próxima reunião, possam
debater o assunto e convidar as autoridades da área e as
entidades civis organizadas que queiram se manifestar, pois
esta Casa permanece em seu compromisso de debater
profundamente todas as questões atinentes aos servidores
públicos e ao desenvolvimento do nosso Estado, todas as
questões polêmicas que envolvem o Estado de Minas Gerais, A
Presidência faz o esclarecimento, não só aos Srs. Deputados
como às galerias, quanto à decisão de encaminhar o
requerimento de constituição de comissão especial àquelas
Comissões, que são permanentes e que, a cada momento, tratam
do assunto em questão.



A Presidência lembra ás Bancadas que, nos termos do f 1Q do
art. 57 do Regimento Interno, elas dispõem de cinco dias
para indicar à Mesa o seu Líder, escolhido em reunião
realizada com esse fim. Naturalmente, a Presidência faz essa
comunicação ás Bancadas que ainda não o fizeram, já que
diversas Bancadas apresentaram comunicações nesta reunião.
Lembra, ainda, que, de acordo com o 3Q do mesmo artigo,
considera-se Líder o Deputado mais idoso, até que se faça a
referida indicação.

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

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental em QQ
turno, na forma do vencido em lQ turno, os Projetos de Lei
ns 402/95, da Deputada Maria José Haueisen, que dispõe
sobre a destinação de bens de valor histórico-cultural
apreendidos por autoridade policial; e 450/95, da Deputada
Elbe Brandão, que altera a Lei nQ 7.230, de 17/5/78, que
cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege (A Comissão de
Redação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária de debates de amanhã, dia 16, às 9
noras. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 131/95

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

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
nQ 131/95 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -
com sede no Município de Governador Valadares.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Pelos grandes serviços prestados á comunidade valadarense e
pela colaboração com os órgãos do Governo ligados à
assistência social, evidencia-se o caráter de utilidade
pública da Instituição em causa.
Ratificando o parecer desta Comissão no 1Q turno, afirmamos
que a entidade GRC merece o titulo declaratôrio ora
proposto.

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

nQ 131/95 no 2Q turno, na forma original.
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Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 522/95

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação da
Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Diamantina.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto a

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1. "a", do Regimento Interno.
Em obediência ao que dispõe o art. 196. § 1Q, desse

estatuto, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste
parecer -

Fundament ação
A referida instituição foi fundada em 1877, com o objetivo
de angariar donativos para a construção da Basílica do
Sagrado Coração de Jesus- Hoje é responsável pela
conservação e manutenção do seminário ali existente e da
basilica, além de manter obras de assistência social junto
às pessoas carentes da parte alta da cidade de Diamantina.
Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o

seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Concl usão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 522/95 no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Hp 522/95

Declara de utilidade pública a Associação da Guarda de
Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

da Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Diamantina.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

TRANSCRIÇÃO

"TRAGÉDIA ECOLÓGICA
Um Cemitério de Peixes no Rio das Velhas*

Surubis de até 80 quilos morrem asfixiados e ninguém
consegue apontar as causas.
Era uma vez um belo rio, chamado rio das Velhas...

Desgraçadamente, daqui em diante, parece que os mineiros não
vão poder contar essa história. Com mais de 450 quilómetros
de extensão, o rio - que já foi navegável no século passado,
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serviu de guia para os bandeirantes chegarem ao interior de
Minas e proporcionou lazer e alimento para milhares de
pescadores - transformou-se, desde a última quinta-feira,
num cemitério de peixes, o suficiente para encher muitos
caminhões, segundo um pescador.
A catástrofe ecológica que ocorreu no rio das Velhas é
indescritível. Em 30 quilômetros, no trecho chamado Médio
Rio das Velhas, compreendido entre Corinto e Santo 1-lipólito,
a visão ontem era lamentável. Toneladas de peixes, de alguns
gramas a até 80 quilos, boiavam nas águas mal cheirosas e
poluídas.
Peixes de todos os tamanhos e espécies, mortos por
intoxicação, desciam a correnteza em, direção ao São
Francisco, em Pirapora; onde o rio das Velhas deságua.
Poderia ser um espetáculo da natureza, se não fosse uma
grande tragédia.
Nas margens, centenas deles estavam enganchados nos galhos

de árvores e em pedaços de madeira. No percurso, o odor era
insuportável mau cheiro dos peixes, já em estado de
putrefação, dos aguapés e de todo o tipo de lixo jogado no
rio.
Os pescadores acreditam que o odor emanava, também, das
águas, certamente contaminadas com algum tipo de veneno. O
maior peixe visto pela reportagem do "Estado de Minas", um
surubi, pesava mais de 80 quilos e boiava com a boca aberta,
sinal que foi morto por asfixia.
Segundo o pescador Luis Matos, 49 anos, 40 deles vivendo às
margens do rio das Velhas, o que presenciou na última
quinta-feira vai marcar a sua vida. Ele contou que foi
chamado por alguns companheiros desesperados com a
mortandade. O pescador disse que chegou ao rio nas
proximidades de Lassance e viu milhares de peixes debatendo-
se contra as margens.
"Eles subiam a superfície em busca de oxigênio, tentavam

pular para fora do rio, uma verdadeira loucura. Nunca vi
nada parecido", lamentou. O pescador, com auxilio dos
companheiros, conseguiu retirar 19 surubins do rio das
Velhas e transportá-los para o ribeirão da Chica, que ainda
mantém as águas cristalinas. Ele jogou um no lago em frente
à Prefeitura de Corinto.

que foi sempre para mim um presente na natureza, se
transformou, naquele dia, num campo de extermínio. E agora,
tai o resultado, peixes mortos por todo o lado", disse,
emocionado.
o também pescador e maquinista aposentado Maurilio Viana,

57 anos, que mora nas margens do rio, disse que presenciou o
desespero dos peixes, buscando oxigênio. "Eles morreram
asfixiados", afirmou. Ele disse que todos os pescadores da
região estão desolados. Viana não acredita na recuperação do
Rio das Velhas. " Para mim, esse rio acabou", comentou. Ele
disse que a quantidade de peixes mortos é incalculável-
0 dentista Olinto Viena Machado, fundador do Clube de Pesca

e Meio Ambiente de Corinto, relatou que, há mais de 10 anos,
nessa mesma época, quando começam as chuvas, aparecem peixes
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mortos no rio das Velhas. Ele disse, no entanto, que o fato
nunca atingiu essa proporção. "A mortandade começou há cinco
dias e até hoje os peixes continuam morrendo", lamentou.
Ele acredita que as enchentes levaram veneno das fábricas e
indústrias da Grande BH para o rio "O Arrudas é afluente do
rio das Velhas. O veneno que caiu no Arrudas veio parar
aqui", disse. Outra hipótese do ecologista é que as
autoridades estão retirando os aguapés da Lagoa Pampulha e
jogando no Arrudas. "Os aguapés armazenam poluição e podem
ter ocasionado essa tragédia", disse.
As especulações são inúmeras. O professor de Ciências

Biológicas e pescador José Andrade da Fonseca, 58 anos, dono
de um sitio às margens do rio, disse que o fenômeno
presenciado pelos moradores da região tem nome. Para ele, a
morte, não só dos peixes, mas do rio das Velhas, é culpa do
descaso dos órgãos ambientais do Estado.
Ele disse que ninguém nunca fiscalizou, durante os últimos
anos, a poluição gradativa que culminou na tragédia. O
professor apontou a fábrica de cachaça de Nossa Senhora da
Glória, distrito de Curvelo, como culpada.
Segundo ele, ela despeja toneladas de vinhoto (veneno
extraído da cana) no rio. Fonseca acusou também as
minerações do rio Pardo, também afluente do rio das Velhas.
"Elas utilizam mercúrio. Esse é o resultado da falta de
fiscalização", acrescentou."
* - Publicado de acordo como texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior.
"José Aparecido e a Cultura*

Entre as obsessões do múltiplo José Aparecido de Oliveira
está a cultura, que, no seu entender, é muito mais do que o
lazer intelectual com que buscam confundi-Ia, como se fosse
uma coisa supérflua na vida.
"Cultura é tudo - o resto é que pode ser visto como

acessório" - diz o primeiro secretário da Cultura de Minas e
primeiro ministro da Cultura do Brasil. "O que é o homem,
senão a sua cultura? O que ele fala, o que ele faz, o que
ele sonha é a sua cultura. E o que aprendeu é o que ensina.
O que ouviu é o que diz. O que foram os seus pais é o que
serão os seus filhos".
José Aparecido exige a presença do Estado no fomento às

atividades culturais, ao mesmo tempo que critica qualquer
orientação ideológica no estimulo à criatividade intelectual
ou artística. "O Estado tem o dever de garantir a liberdade
de criação, não só protegendo-a contra as deformações de
natureza doutrinária, como protegendo-a dos interesses de
mercado, que banalizam a inteligência e a emoção, a fim de
dar lucros à chamada indústria cultural".
Foi com esse espirito que, a convite do governador Tancredo

Neves, criamos, em Minas, a Secretaria de Estado da Cultura,
em 1983. Devíamos reunir, como reunimos, os órgãos dispersos
que cuidavam do assunto em uma só agência do Estado. Mas
sentíamos, naquele momento histórico, quando o povo mineiro
retomava, com as eleições diretas, o seu governo, que a
reconstrução democrática exigiu, ao mesmo tempo, a retomada
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da identidade cultural do povo brasileiro, perturbada e, de
certa forma, deformada pelos anos de arbítrio, Por Isso
mesmo, em encontro realizado em Ouro Preto, decidimos criar
o Fórum Nacional dos Secretários de Cultura. Em seguida,
como quem retorna á casa abandonada, realizamos o Primeiro
Encontro Nacional de Política Cultural, no Palácio das
Artes. O "Fórum e o Encontro constituíram um exemplo e uma
exigência. O exemplo era o de que o poder público podia, sem
qualquer preconceito, assumir a sua responsabilidade de
promotor de atividades culturais. Ao mesmo tempo, no exame
feito da situação nacional com relação à cultura,
verificamos que a União devia abandonar a atitude
conformista que mantinha e passar a uma ação efetiva, o que
só seria possível com a criação do Mmc.
Começamos, então, a pensar em um Ministério da Cultura. A
atitude não era desprovida de fundamento. Éramos muitos os
mineiros que, já a partir da posse de Tancredo,
trabalhávamos no sentido de sua eleição para a Presidência
da República e preparávamos o nosso espirito para o governo
que nos parecia necessário"-
O ex-embaixador em Lisboa, enquanto conversa, levanta-se,
busca um livro ilustrado com fotos coloridas das obras do
Aleijadinho, prefaciado por Tancredo, quando era governador
de Minas, e José Aparecido, seu secretário da Cultura, e vai
à janela. Embaixo, e bem perto, vêem-se o Palácio da
Liberdade e parte do Palacete Dantas. Ali, no casarão do
inicio de século, uma das poucas edificações contemporâneas
á sede do Governo de Minas, funcionou e ainda funciona a
Secretaria da Cultura. O local foi escolhido por José
Aparecido, quase que como um contraponto à moderna
arquitetura da Biblioteca Estadual, que se situa do outro
lado da Praça.
"Veja você como Tancredo entendeu bem o que é a identidade

cultural de Minas. Nesse prefácio, o grande mineiro associa
a memória de Tiradentes á do Aleijadinho, ao dizer que eles
eram o que havia 'de mais povo em nosso povo". Um era
mulato, e outro, provavelmente, tivesse sangue português nas
veias. Ambos haviam assimilado exemplos de fora, em um tempo
em que começávamos a forjar a nossa própria identidade. Mas
tanto o barroco europeu, trabalhado pelo Aleijadinho, como a
democracia republicana dos Estados Unidos, admirada pelos
inconfidentes, foram modelos estimuladores, e só isso. O
Aleijadinho enriqueceu o barroco bávaro e português, em que
se inspirou, e se os inconfidentes houvessem vencido, o
Estado a ser erigido seria bem diferente daquele estruturado
pela Constituição americana de 1787. Quando tratamos de
cultura, devemos entender que não existe, desde a
Antiguidade, civilização de cultura original, autóctone, nem
mesmo, segundo alguns antropólogos modernos, as ameríndias
pré-colombianas. Sempre aprendemos com os outros e sempre

2 ensinamos alguma coisa aos outros. O que não se pode admitir
é a renúncia ao que construímos e enriquecemos, e, por isso
mesmo, a identidade cultural se manifesta, em primeiro
lugar, no idioma. Sempre temi pela sorte da Língua



60

Portuguesa, sitiada, como se encontra, por línguas
estrangeiras.Foi com essa preocupação que reunimos, quando
eu ocupava õ Ministério da Cultura, todos os chefes de
Estado de países de Língua Portuguesa em São Luis do
Maranhão e criamos o Instituto Internacional da Língua
Portuguesa".
José Aparecido fala também na integração cultural da

América Latina, facilitada pela herança ibérica comum, e no
desconhecimento mútuo das duas Américas, a Portuguesa e a
Espanhola.
Somos vizinhos e nos conhecemos muito pouco. Primeiro, isso
interessava aos colonizadores, dentro do principio de que
quem divide impera. Depois, passou a interessar aos
neocolonizadores, e pela mesma razão. Tenho o orgulho de
haver convocado o Primeiro Encontro de Ministros da Cultura
da América Latina e do Caribe, realizado quando ocupava o
Ministério da Cultura. Estou certo de que essa iniciativa
contribuiu para que o governador Orestes Quércia
construísse, em São Paulo, o Memorial da América Latina,
projeto deste grande homem da cultura de nosso mundo e nosso
tempo, Oscar Niemeyer. Os ministros da Cultura da América
Latina e do Caribe continuam reunindo-se todos os anos,
desde então.
Ao terminar, o ex-governador de Brasília fala sobre a
comunidade dos países de Língua Portuguesa, tarefa
diplomática que o levou a Lisboa, e cuja concretização se
tornou mais próxima com a vitória dos socialistas nas
eleições portuguesas -
0 mundo amanhã pertencerá aos que tiverem o espírito mais
forte, ou seja, os que mantiverem sua identidade cultural
preservada e dinâmica. Os canhões cedem lugar à
inteligência. Por isso mesmo, a idéia da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa foi crescendo, desde o governo
Jânio Quadros, em 1961, e a partir dai, como secretário da
Cultura de Minas, ampliamos a importância política das
atividades culturais. E é bom lembrar tudo isso, quando
comemoramos o Dia Nacional da Cultura.
• - Publicado de acordo com o texto original transcrito a

requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.
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ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE FEVEREIRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho PatrCis

SUMARIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei flQ 646/96
- Comunicações: Comunicações do Deputado Paulo Schettino (3)
- 2a Fase: Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - Nomeação de comissão - Leitura do compromisso
de posse - Assinatura do termo de posse - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Ibrahim Jacob- Emano Batista - Ajalmar Silva -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Gil Pereira
- Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Jairo Ataide - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Antônio Zanto - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Ata

- O Deputado Ermano Batista, 4g-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a Ia fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI Np 646196

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para
o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas - CODECA -, com
sede no Município de Carmôpolis de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária para o Desenvolvimento de Carmõpolis de Minas -
CODECA -, com sede no Município de Carrnópolis de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor da data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.



Romeu Queiroz
Justificação: A referida entidade foi fundadano dia

12/8/89 e é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem
como fim precipuo o desenvolvimento social e o bem-estar da
população de carmôpolis de Minas e dos municípios
circunvizinhos.
A responsabilidade social da entidade determina o amparo
aos menos favorecidos e o respeito à sua dignidade, dando-
lhes a possibilidade de gozar de seus direitos de cidadãos.
A Associação zela pela saúde e pela educação das crianças e
dos adolescentes do município e protege a maternidade e a
velhice carentes, pois entende que a garantia de direitos
sociais básicos, especialmente á saúde e à educação, é, para
o homem, fator principal de integração social e de
enriquecimento e, para o Pais, instrumento privilegiado de
progresso econômico e de desenvolvimento.
Além dos prestimosos serviços que vem prestando em prol do
bem-estar social, é importante ressaltar que a entidade é
regida por estatuto próprio, funciona há mais de dois anos e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, conforme atesta o
Juiz de Direito da Comarca.
- 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. -

COMUNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Paulo Schettino (3).
2g Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2c1 fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e os pronunciamentos
de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Paulo
Schettino (3) - falecimento dos Srs. Antônio Carlos de
Oliveira, em Vespasiano; Jackson Jonnes Campos, em Montes
Claros, e Geraldo Maciel da Rocha, em Soledade de Minas
(Ciente. Oficie-se-).

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - Neste momento, vamos passar à solenidade

de posse do Deputado Mauro Lobo na vaga do Deputado José
Ferraz, que renunciou. A Presidência nomeia os Deputados
Romeu Queiroz, Jairo Ataide, Jorge Eduardo de Oliveira,
Olinto Godinho e Gil Pereira para, em comissão, introduzirem
no recinto do Plenário o Deputado Mauro Lobo.

Leitura do Compromisso de Posse
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o
compromisso de posse do Deputado Mauro Lobo.



rÃO
O Deputado Mauro Lobo - Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como
desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi
confiado pelo povo mineiro

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Neste momento, o Presidente assina o
termo de posse. (- Pausa.) Solicito ao Deputado Ibrahim
Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de lp-Secretário, que
assine o termo de posse e ao Deputado Mauro Lobo que,
também, o assine como Deputado efetivo da 13 Legislatura.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres, nem oradores
inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de quarta-feira, dia 21, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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ATA

ATA DA 1159 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE FEVEREIRO DE 1995
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: ABERTURA - 1 B PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens nps 79 a 84/96 (encaminham,
respectivamente, o Projeto de Lei Complementar nQ 15196 e os
Projetos de Lei ns 647 a 651/96), do Governador do Estado -
Oficios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado e outros - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marco Régis e Almir
Cardoso - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
inscrições - Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar
Machado e outros; deferimento - 2a Fase: Discussão e votação
de proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
43/95; requerimento do Deputado Marcos Helênio; discurso do
Deputado Marcos Helênio; aprovação do requerimento -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 589/95;
requerimento do Governador do Estado; deferimento -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 486/95;
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Ibrahin Jacob - Ermano Batista - Ajalmar
Silva - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista
de Oliveira - José Henrique - Leonidio Bouças - Marco Régis
- Marcos Helênio - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
Palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 1-Secretária Bad hoc ,, , lê a

seguinte correspondência:
«MENSAGEM Ng 79/96'



Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente: -
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei
complementar, alterando dispositivos da Lei Complementar n
26, de 14 de janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas
de interesse comum a cargo da região metropolitana, sobre as
atribuições, a organização e o funcionamento da Assembléia
Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências -
A atual medida propõe nova redação ao artigo 19, bem como a
revogação do artigo 20 da ora alterada Lei Complementar nQ
26/93, com a finalidade de indicar a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e a Fundação João Pinheiro
no oficio de assessoramento para o planejamento, a
coordenação e o controle das atividades, a cargo do Estado,
relativas às funções públicas de interesse comum da região
metropolitana.
A providência se impõe face à necessidade de ajustar a
prática da política de regionalização das ações do Estado no
nível metropolitano, até então atribuída à autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL -, a outra iniciativa inserida no programa de
racionalização administrativa do meu Governo, qual seja a
necessária extinção da citada autarquia, proposta que também
está sendo encaminhada á aprovação dessa Casa Legislativa.
Solicito a Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei
complementar incluso a tramitação de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 15196
Altera dispositivos da Lei Complementar nQ 26, de 14 de

janeiro de 1993.
Art. l - A Seção V da Lei Complementar nQ 26. de 14 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas de interesse
comum a cargo da região metropolitana, sobre as atribuições,
a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana
de Belo Horizonte e dá outras providências, passa a ter a
seguinte redação: -

"SEÇÃO V
Dos encargos e deveres do Estado

Art. 19 - O assessoramento para o planejamento, a
organização, a coordenação e o controle das atividades a
cargo do Estado, relativas às funções públicas de interesse
comum da região metropolitana, se fará através dos seguintes
órgão e entidade da administração estadual:

- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
II - Fundação João Pinheiro."
Art. 2Q - As atribuições da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e da Fundação João
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Pinheiro, no desempenho das funções relacionadas no artigo
l Q desta lei complementar serão definidas em lei ordinária.
Art. a - Fica revogado o artigo 20 da Lei Complementar ng
26, de 14 de janeiro de 1993.
Art. 4 - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição e

Justiça e de Administração Pública para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, c/c o art. 200, do Regimento
Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Np 80/96*
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que autoriza a alienação das ações da Companhia de Gás
de Minas Gerais - GASMIG.
A alienação objeto da proposta constitui providência
relacionada com a política estadual de desestatização, uma
vez que a comissão Criada para esse fim concluiu pela
conveniência da privatização da Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMIG - , e a sua concretização depende do
cumprimento do disposto no artigo 14, 4g, inciso II, da
Constituição do Estado.
Tratando-se de matéria de especial interesse para o Estado,
solicito a Vossa Excelência Que o projeto encaminhado seja
apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 69 da
Constituição do Estado.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus

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

PROJETO DE LEI No 647/96
Autoriza a alienação das ações da Companhia de Gás de Minas

Gerais - GASMIG.
Art. l - Ficam a Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e a Minas Gerais Participações S.A. - MGI -
autorizadas a alienar a totalidade das ações que possuem no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

MENSAGEM Ng 81196*
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
e manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que extingue a autarquia



Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL -, de que trata a Lei nQ 11.474, de 30 de abril de
1994.
A medida proposta faz parte do programa do meu Governo que
tem como uma de suas netas prioritárias a racionalização
sistemática da máquina administrativa, com o aproveitamento,
sempre que possível, da estrutura organizacional existente
capaz de concentrar, com eficácia, atividades
multidisciplinares, resultando, ao final, a sua redução, sem
prejuízo do atendimento da missão institucional do Estado.
Assim, o projeto de lei cuida da redistribuição das

atribuições cometidas à autarquia PLAMBEL, transferindo-as,
na forma prevista, respectivamente, para a Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, Fundação João Pinheiro e
Instituto de Geociências Aplicadas da Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, com o que se propõe a
extinção da referida autarquia.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 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.

PROJETO DE LEI NO 848198
Extingue a autarquia Planejamento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências.
Art. l - Fica extinta a autarquia Planejamento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL -, de que trata a
Lei nQ 11.474, de 26 de maio de 1994, sendo as suas
atribuições redistribuídas para os órgãos e entidades, como
se segue:

- Para a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, as atribuições de coordenação do
planejamento metropolitano, de assessoria técnica à
Assembléia Metropolitana e a anuência prévia para
parcelamento do solo, de que trata a Lei Federal nQ 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, e o Decreto Estadual nQ 20.791,
de 2 de setembro de 1980.
II - Para a Fundação João Pinheiro, as de pesquisa,

documentação, estudos e orientação técnica aos municípios.
III - Para o Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, as de
geoprocessamento.
Parágrafo Único - A Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral passa a exercer a função de Secretaria
Executiva da Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Art. 2 - Para atender ao disposto no inciso 1 do art. 1Q

desta lei ficam criados, na estrutura orgânica da Secretaria
do Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a Assessoria
de Assuntos Urbanos e Metropolitanos e. no Anexo do Decreto
nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995, no Grupo de Direção
Superior, 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, código MG-09,
símbolo AC-09, de recrutamento amplo.
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Art. 3Q - O Centro de Desenvolvimento Municipal, integrante
da estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro, passa a
denominar-se Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos,
cuja competência fica acrescida das atribuições definidas no
inciso II do artigo 1Q desta lei.
Art. 4Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão da autarquia Planejamento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - PLAMBEL.
Art. 5 - Ficam transferidos para o quadro especial do
Plano de Carreira da Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais - CETEC - os servidores que desempenham funções de
geoprocessamento no PLAMBEL, assim como os cargos da
carreira de Ciência e Tecnologia que ocupam, ou respectiva
função pública, respeitados os direitos e vantagens
adquiridos.
Art. G - Ficam transferidos para o quadro especial do
Plano de Carreira da Fundação João Pinheiro os servidores
ativos e inativos do PLAMBEL, excetuados os de que trata o
artigo anterior, assim como os cargos da carreira de Ciência
e Tecnologia que ocupam, ou respectiva função pública,
respeitados os direitos e vantagens adquiridos.
Art. 7 - A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC - e a Fundação João Pinheiro são sucessoras do PLAMBEL
no que se refere às atribuições, servidores, cargos e
funções públicas para elas transferidos, para todos os
efeitos legais, até mesmo os decorrentes de relações
trabalhistas, bem como de suas ações administrativas,
operacionais e de planejamento.
Art. B - Os bens móveis e imóveis pertencentes ao
patrimônio do PLAMBEL serão transferidos para a Fundação
João Pinheiro.
Art. 9 - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados ao PLAMBEL serão identificados pelas
Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
Fazenda e de Recursos Humanos e Administração e
transferidos, por decreto, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da vigência desta lei.
Art. 10 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, Fundação João Pinheiro e
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC - os
contratos, convênios, acordos e outras modalidades de
ajustes celebrados pelo PLAMBEL referentes às atribuições a
Que se referem os incisos 1, II e III do artigo lQ desta
lei, respectivamente.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 12 - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM No 82196
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei que dá nova redação ao artigo 11 da Lei nQ 11.517, de 13
de julho de 1994, que organiza a Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES -, entidade autárquica.
O dispositivo em apreço estabelece que o Reitor e o Vice-
Reitor serão nomeados pelo Governador do Estado, para
mandatos de 4 (quatro) anos, escolhidos entre servidores do
quadro de pessoal da autarquia indicados em lista sêxtupla
pelo colégio eleitoral.
Com a alteração ora proposta, a lista sêxtupla do colégio
eleitoral será composta tão-somente de professores
integrantes do Quadro Especial de Pessoal da UNIMONTES, a
exemplo do que já é adotado nas universidades federais do
Pais e também na Universidade do Estado de Minas Gerais.
Solicito a Vossa Excelência que atribua ao projeto o prazo

de tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do
Estado.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação do meu elevado apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 649/96
Dá nova redação ao artigo 11 da Lei nQ 11.517, de 13 de

julho de 1994.
Art. l - O artigo 11 da Lei nQ 11.517, de 13 de julho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos entre os professores da
Universidade, indicados em lista séxtupla pelo colégio
eleitoral para mandato de 4 (quatro) anos contados da posse,
observado o disposto no estatuto da UNIMONTES.
Parágrafo único - Na eleição para os cargos de Reitor e de
Vice-Reitor, pode candidatar-se professor integrante do
Quadro Especial de Pessoal da UNIMONTES, desde que esteja em
efetivo exercicio do respectivo cargo há mais de 5 (cinco)
anos".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

"MENSAGEM NO 33/95*
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência,
solicitando submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei que modifica
disposições da Lei nQ 7.399, de lg de dezembro de 1978, que
contém o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de
Minas Gerais.
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A modificação de que trata o projeto incide sobre o
critério de distribuição das custas e emolumentos
extrajudiciais arrecadados, urna vez que a prática atual
mostrou-se desajustada à realidade do Estado.
Com efeito, a pulverização dos recursos do Fundo Judiciário

entre associações classistas diversas além de não apresentar
solução dos seus problemas acaba por prejudicar atividades
impostergáveis do Estado, quais sejam aquelas de prover, com
eficiência, os serviços da Justiça.
Assim, após detidos exames dos órgãos técnicos
especializados do Governo, chegou-se á conclusão que aqueles
recursos devem ser direcionados para três áreas de vital
importância para o setor: custeio das Ações Públicas e
Assistência Judiciária, Fundo Penitenciário Estadual e
construção, manutenção, conservação e reparação de prédios
de fórum, que carecem de atenção especial do Poder Público.
Tratando-se de matéria de grande interesse público,
permito-me solicitar a Vossa Excelência que seja atribuido
ao projeto o regime de urgência a que refere o artigo 69 da
Constituição Estadual.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação de meu alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Ng 650196
Altera a redação do dispositivo do Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Minas Gerais
Art. 1Q - O § lQ do artigo 40 da Lei de nQ 7.399, de 1Q de
dezembro de 1978, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 40 - ..................................
# 1 Q - . . ............................
- 11% (onze por cento) para construção, manutenção,

conservação e reparação de prédios de Fórum;
II - 43'!. (quarenta e três por cento) para o custeio de

Ações Públicas e Assistência Judiciária;
III - 46% (quarenta e seis por cento) para o Fundo

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

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

"MENSAGEM NQ 84196
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera
dispositivos da Lei nQ 11.402, de 14 de janeiro de 1994.
A medida prevista no projeto objetiva corrigir distorções
havidas na Lei nQ 11.402, que criou o Fundo Penitenciário
Estadual
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É que tendo aquele diploma legal estabelecido que as
Secretarias do Estado da Justiça e da Segurança Pública são
as beneficiárias únicas dos recursos do Fundo, deveria, por
via de conseqüência, atribuir a cada uma delas participação
paritária nas decisões de interesse comum. Tal não ocorreu,
todavia, uma vez que à Pasta da Segurança não foi cometido
nenhum encargo na condução de assuntos de seu interesse.
Assim, a inclusão de um representante daquela Secretaria no
Grupo Coordenador do Fundo, bem como a participação da sua
Superintendência de Planejamento e Coordenação na elaboração
dos projetos referentes a construção, reformas, melhoria e
ampliação de estabelecimentos penais são providências
imprescindiveisao equilibrio e eficácia na aplicação dos
seus recursos E o que ora submeto á esclarecida decisão dos
Senhores Deputados-
Tratando-se de matéria de grande interesse público,
solicito a Vossa Excelência que o projeto seja apreciado em
regime de urgência, a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu

alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 651196
Altera dispositivos da Lei nQ 11.402, de 14 de janeiro de
1994.
Art l - O artigo 6Q, inciso 1, da Lei nQ 11.402, de 14 de
janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e
dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. BQ - ...................................

- apresentação, pelas beneficiárias de projetos
elaborados pelas Superintendências de Planejamento e
Coordenação das Secretarias de Estado da justiça e da
Segurança Pública e pela Superintendência de Organização
Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça, referente
a construção, reforma, melhoria ou ampliação de
estabelecimentos penais, bem como a aquisição de
equipamentos para esses estabelecimentos."
Art. 2 - O artigo 7Q da Lei de que trata o artigo anterior

fica acrescido do inciso VIII, com a seguinte redação:
"Art. 7 - ...................................

VIII- i(um) representante da Secretaria de Estado da
Segurança Pública"-
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública 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.

OFICIOS
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Do Sr. Suas Brasileiro, Deputado Federal, agradecendo
convite para participar da reunião de instalação da 2,1
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura e da
solenidade de inauguração do retrato do Deputado José
Ferraz.
Do Sr. waldeck Ornelas, Senador da República, encaminhando
cópia da Decisão nQ 10/96, adotada pelo TU em reunião
ordinária do Plenário dessa Corte realizada em 24/1/96, bem
como do relatório e do voto que a fundamentam. (- A CIPE São
Francisco.)
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral
do DER-MO, encaminhando relação das rodovias estaduais que
possuem denominação, com os respectivos números das leis que
as denominaram.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, encaminhando cópia de convênio firmado entre a
Companhia e a Fundação Cultural de Belo Horizonte. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV. do Regimento
Interno.)
Da Sra. Alda Bambirra Lara, Diretora da Superintendência de
Administração de Pessoal da Secretaria da Educação,
encaminhando informações prestadas pela Diretoria de
Direitos e Vantagens relativamente à servidora Geralda Alves
Penna, do Município de Divinolândia de Minas. (- A Comissão
de Educação.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Jair Siqueira e Zaire Rezende, Deputados Federais,
agradecendo convite para a reunião solene de instalação da
2a Sessão Legislativa Ordinária_da isa Legislatura.

CARTOES
Do Desembargador Sebastião Rosenburg, Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; do Cel. Geraldo
Nagib Salomão, Chefe da lia Circunscrição de Serviço Militar
do Ministério do Exército, e do Sr. Homero Ferreira Diniz,
Superintendente de Negócios e Representante Institucional da
CEF em Minas Gerais, agradecendo o convite para a reunião
solene de instalação da 2a Sessão Legislativa Ordinária da
13a Legislatura e a inauguração do retrato do Deputado José
Ferraz.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Gilmar Machado e outros.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputdo Marco Régis - Sr, Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente, quero congratular-me com os meus colegas, com
a Diretoria e com os funcionários desta Casa pelo reinicio
dos trabalhos legislativos.
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Assomamos à tribdna para expressar nossa angústia, nosso
inconformismo, nossa preocupação com a violência que toma
conta do Pais, em todos os níveis. A origem de toda essa
violência está em vários pontos. Muito nos preocupa a
violência no trânsito, como aconteceu nestes dias de
carnaval. Hoje, pela madrugada, um coletivo despencou de
uma ponte, entre os Municípios de Nova União e Caeté, e 31
vidas foram ceifadas. Nós, profissionais da medicina, nos
esforçamos para prolongar a vida dos idosos e dos
cancerosos No entanto, no dia-a-dia, ano a ano, quase 50
mil pessoas morrem nas estradas brasileiras. Já nos
acostumamos com esses noticiários, mas não podemos nos
acostumar com eles. Temos que nos indignar, temos que nos
revoltar contra eles e fazer alguma coisa para que novas
vidas não sejam ceifadas, novas vidas não se percam nas
estradas brasileiras. Realmente, nossas estradas estão muito
esburacadas, mal conservadas, e acredito que precisam ser
mesmo privatizadas para que sejam preservadas e possam
proporcionar mais segurança a seus usuários.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste carnaval houve,
também, muitos assassinatos. Até domingo, na cidade de São
Paulo, 84 pessoas foram assassinadas, a maioria jovens, e,
muitos deles, envolvidos com drogas. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, povo desta terra mineira, terra do equilíbrio
nacional, temos que fazer alguma coisa para que a violência
urbana seja detida. Não podemos permitir que mais vidas de
crianças, de jovens, da população trabalhadora se percam,
covardemente, em acidentes de trânsito, em assassinatos,
principalmente no mundo das drogas. Das 84 pessoas
assassinadas em São Paulo, repito, a maioria era de jovens.
Esses assassinatos representaram 2/3 dos enterros ocorridos
em um só dia na metrópole paulistana. Vejam, Srs. Deputados,
o absurdo a que chegamos com essa violência brasileira!
Nossa presença, nesta tribuna, depois das folias do
carnaval, quando as festividades mundanas embriagam a
população, embriagam o ser humano não preparado para o
desenvolvimento espiritual, tem o objetivo de sugerir que a
população tenha um momento de meditação. Que o povo
brasileiro passe a se proteger contra a violência e faça
como este Deputado caipira e retrógrado, que viajou para o
Espirito Santo por meio de uma linha ferroviária A ferrovia
foi abandonada em razão de um caminho desenvolvimentista
brasileiro que priorizou as rodovias. Porém, as rodovias
matam mais que uma guerra civil, chegando a 50 mil pessoas
por ano, neste Pais. Abandonamos o caminho ferroviário, que
é o caminho do Primeiro Mundo, dos países desenvolvidos, que
transportam a maioria da sua população por meio das
ferrovias. E nós somos os campeões do mundo em acidentes de
trânsito, porque priorizamos as rodovias. Não podemos ficar
à mercê das desgraças nas estradas Temos que achar o nosso
caminho! Quem sabe, possamos, ainda, reencontrar nas
ferrovias o melhor caminho para o transporte no Brasil? Que
descongestionemos as rodovias, o transporte de carga e
melhoremos o transporte de passageiros. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, foi com grande preocupação que recebemos,
hoje, a informação de que o Banco do Brasil estaria
fechando, somente em Minas Gerais, cinco centros de
processamento de dados, localizados nas cidades de São João
del-Rei, Almenara, Contagem, Divinôpolis e Ponte Nova.
É importante frisar que, durante o ano passado, por
intermédio de uma comissão especial que foi instituída por
solicitação nossa, nesta Casa, debruçamo-nos sobre a questão
do processo de enxugamento do referido Banco e sobre as
mudanças então implementadas pela empresa. Feito após um
trabalho exaustivo, muito bem elaborado pelo Deputado
Clêuber Carneiro, o relatório final dessa comissão especial
condenou veementemente o processo pelo qual vem passando o
Banco do Brasil.
Não satisfeito com a mudança feita no ano passado, o
Governo Federal continua com o seu projeto - no nosso
entendimento - de aniquilamento, de extinção e de
comprometimento das funções básicas do Banco do Brasil.
Tivemos oportunidade de constatar esse fato em visitas a
inúmeras agências do Banco no nosso Estado. Após todo o
processo de enxugamento, o que restou dessas agências, acima
de tudo, foi a instauração do trabalho gratuito. Todas as
evidências dão conta de que, hoje, o Banco do Brasil
comprometeu a qualidade do trabalho oferecido à sua
clientela e as intenções do plano de enxugamento esboçado
pelo Governo Federal não foram atingidas em nenhum momento,
em nenhuma instância. Gostaríamos de dizer aos nobres
colegas que estaremos atentos a esse processo e manteremos
esta Casa sempre informada, trazendo informações precisas
aos Deputados.
Gostaríamos de trazer, também, ao conhecimento dos senhores
uma denúncia que nos foi passada pela Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais. (- Lê:)
"Na onda modernizante da terceirização, levada a efeito por

empresas públicas e privadas de todo o pais como suposto
marco de avanço, a Cenibra Florestal acaba de inaugurar uma
nova forma de aprofundar a estratégia: o subempreitamento.
Funciona da seguinte forma: ela contrata uma empresa,
chamada de empreiteira, para prestar serviços em sua área de
trabalho, e esta empreiteira, por sua vez, recontrata uma
outra empresa para prestar serviços em seu lugar - a
subempreite ira.
Se, nas empreiteiras, é comum o desrespeito de vários
preceitos legais, o que vem ocorrendo nas subempreiteiras é
algo ainda mais alarmante; estas empresas não fornecem os
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs-, obrigatórios
por lei, e os contratos de serviço não são formalizados, ou
seja, há centenas de trabalhadores sem carteira assinada nas
subempreiteiras da Cenibra Florestal. Como se isso não
bastasse, as condições de transporte são péssimas, é
freqüente o atraso no pagamento dos salários, e a sobrecarga
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de trabalho beira o desvario. Os trabalhadores das
subempreiteiras sofrem de todas as formas e são maltratados
pelos encarregados, como se fossem verdadeiros escravos da
terceirização irresponsável.
A Cenibra Florestal, ao aceitar tal subempreitamento, está
sendo conivente com as condições de trabalho desumanas ali
praticadas. Na verdade, isso obedece a ditados da
administração dita moderna, Que apregoa a terceirização como
a melhor salda para a redução de custos. Mas o
subempreitamento está denegrindo as relações de trabalho,
numa lógica que só enxerga redução de custos, lucro e
produtividade. As condições de trabalho, os salários e o
cumprimento da legislação trabalhista não são observados
nessas empresas que prestam serviços em áreas da Cenibra
Florestal.
Essa situação, no entanto, não é privilégio da Cenibra

Florestal. Em diversas empresas de extração de madeira e de
minério, o subempreitamento também ocorre em larga escala.
CAF, Florestas Rio Doce, ACESITA, CSN e Morro Velho são
algumas das empresas onde a estratégia empresarial da
terceirização perdeu o rumo e acabou desaguando no
subemprei tamento.
E preciso acabar com o subempreitamento antes que ele acabe

com nossos trabalhadores". Multo obrigado.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2ê 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.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado

e outros, solicitando a constituição de 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 da Fazenda para apurar as variações do VAF nos
Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha, referentes aos
anos de 1992 a 1995. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XXV do art. 244 do Regimento
Interno. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à Ia fase,
a Presidência passa à 2 53 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 lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 43/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei
nQ 1.326/93, da ex-Deputada Maria Elvira), que dispõe sobre
a gratuidade do registro de casamento para os
reconhecidamente pobres. 0 projeto foi incluído em ordem do



76

dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a
mesa, requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando a
retirada de tramitação do projeto. Esta Presidência vai
colocar em votação o requerimento, nos termos do art. 245,
inciso IV, do Regimento Interno. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado Marcos Helénio.
O Sr. Presidente - Coma a palavra, o Deputado Marcos

Hei ênio.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente, vou usar de, no
máximo, cinco minutos para justificar o pedido de retirada
deste projeto e explicar o que está ocorrendo com relação à
questão dos cartórios.
Apresentamos o projeto que determina a gratuidade da

certidão de casamento para pessoas reconhecidamente pobres.
Depois, verificamos, por meio de uma série de dados e de
consultas a juristas que havia algum problema de
constitucionalidade, porque a gratuidade para as certidões
de nascimento e de óbito, para pessoas reconhecidamente
pobres, já é prevista na Constituição, e os cartórios não
cumprem essa cláusula.
Gostaria de chamar a atenção para esse fato.
Apresentamos outro projeto de lei, obrigando os cartórios a
fixar as tabelas de taxas e emolumentos, o que não é
cumprido, embora seja lei sancionada pelo Governador Eduardo
Azeredo. O que eles alegam é o fato de a tabela encontrar-se
defasada, já existindo outra, aprovada por esta Casa no ano
passado, ainda não sancionada pelo Governador.
Conclamamos todos os Deputados, principalmente os Deputados

governistas, a fim de que peçam ao Governador para sancionar
a nova tabela porque, embora ela venha com uma correção,
isso ainda é preferível a que os donos de cartório cobrem o
preço que quiserem. Darei um exemplo; hoje, pela atual
tabela, uma certidão de casamento ficaria em torno de
R$12,00. Pela nova tabela, já aprovada por esta Casa, a
certidão passaria a custar R$24,00. Os cartórios cobram
R$5o.00.
Quanto ao registro de imóveis, os cartórios cobram o preço
que querem. O que está acontecendo é que os donos de
cartório não cumprem nenhum tipo de legislação, não afixam
a tabela obrigatória e cobram o que querem das pessoas. Isso
acontece em cartórios de registro civil, de registro de
imóveis e de protestos.
Estamos retirando nosso projeto para fazer um estudo mais
bem feito do assunto, uma vez que os donos de cartório
alegaram que, caso essa lei fosse aprovada, eles iriam
literalmente quebrar. Retiramos o projeto para dar um voto
de confiança aos donos de cartório, na expectativa de que
eles coloquem em vigor a tabela aprovada por esta Casa, uma
vez que se trata de legislação por nós apresentada e
sancionada pelo Governador. Esperamos que os donos de
cartório não continuem sendo intocáveis e passem a cumprir a
legislação. Muito obrigado.
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O Sr. Presidenté - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 589/95, do
Governador do Estado, que altera a Lei flQ 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. O projeto foi
incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Sr.
Governador do Estado, contido no Oficio flQ 14/95,
solicitando a retirada de tramitação do projeto. Esta
Presidência defere o requerimento nos termos do inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 486/95, do
Deputado Gil Pereira, que proíbe a venda e o uso de cigarros
e bebidas alcoólicas nas escolas das redes estadual e
municipal de ensino e conveniadas. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. As comissões de Saúde e
Ação Social e de Defesa do Consumidor opinam pela sua
aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 486/95 na forma
do Substitutivo n.Q 1. A Comissão de Saúde e Ação Social-

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
• ordinária deliberativa de amanhã, dia 22, ás 14 horas, com
• seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo
Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 279/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Miguel Barbosa,
tem por objetivo dar a denominação de Prefeito Osvaldo
Américo dos Reis ao trecho da Rodovia MG-446 compreendido
entre a Rodovia MG-050 e a Rodovia BR-265, o qual dá acesso
ao Município de Alpinópolis.
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma proposta,
e, agora, compete a esta Comissão examiná-la para o 2
turno, em caráter de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Reiterando o parecer exarado por este órgão colegiado no l

turno, salientamos a oportunidade da proposição, visto que o
trecho rodoviário em questão ainda se encontra sem
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denominação; além do mais, a iniciativa configura justa
homenagem à memória do valoroso homem público que foi o ex-
Prefeito Osvaldo Américo dos Reis.

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

ng 279/95 no 2Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1996.
Durval Angelo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 417/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, tem por objetivo dar a denominação de Oscar Von
Bentzeen Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-114 compreendido
entre as cidades de Virgem da Lapa e Araçuai.
Em cumprimento das exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no lQ turno, sem emenda, cabendo agora a esta
Comissão apreciá-la para o 2Q turno, em caráter de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
O trecho que dá acesso às cidades de Virgem da Lapa e

Araçuai ainda se encontra sem denominação oficial, conforme
informação prestada pelo Diretor-Geral do DER-MG. Sendo
assim, oportuna e conveniente se faz a proposição. Presta-
se, dessa forma, justa homenagem ao engenheiro Oscar Von
Bentzeen, em virtude dos relevantes serviços por ele
Prestados à sociedade.
Assim sendo, ratificamos o parecer anterior emitido por

esta Comissão, favorável à aprovação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
417/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1996.
Durval Angelo, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/2/96, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauro Lobo, dando ciência de seu afastamento do

exercício do mandato parlamentar, para assumir o cargo de
Secretário de Ciência e Tecnologia, conforme ato de nomeação
do Governador do Estado publicado no "Minas Gerais" de
17/2/96. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 116a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE FEVEREIRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 652 a 658/96 - Projetos de Resolução ns
659 e 660/96 - Requerimentos ns 1.012 a 1.017/96 -
Requerimento do Deputado Almir Cardoso - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Paulo Piau, Simão Pedro Toledo e
Mauro Lobo e da Comissão de Agropecuária - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano Batista, Ronaldo
Vasconcelios, Raul Lima Neto, Ivair Nogueira, Marcos Helênio
e Leonidio Bouças - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): 1? Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Almir Cardoso; encaminhamento à Comissão de
Fiscalização Financeira - Requerimento nQ 836/95; aprovação
- 2a Fase: Discussão e votação de proposições: Votação, em
l Q turno, do Projeto de Lei flQ 175/95; votação do projeto
salvo emendas; aprovação; votação das Emendas ns 1 a 5;
aprovação; votação da Emenda nQ 6; rejeição - Discussão, em
l Q turno, do Projeto de Lei np 271/95; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 19/95; aprovação na forma do vencido em 1Q turno;
declaração de voto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ajalmar Silva - Almir
Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro
- Ojalma Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalho - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Irani
Barbosa - ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - José Henrique - José Maria Barros -
kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretãrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.
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ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Antônio Júlio. 5Q-Secretário nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ermano Batista, 4g-Secretário nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÏCIO
Do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do SINO-
LJTE, solicitando seja sustada a Resolução nQ 7.763, de
19/12/96, por considerá-la em desacordo com a Lei nQ 9.381,
de 1996.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 652/96

Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - obedecerá à escala prevista
nesta lei e ao que dispuser a sua regulamentação.
Parágrafo único - Os veículos com placas de final 1 (um), 2
(dois) e 3 (três) pagarão o imposto no mês de março; os com
placa de final 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), no mês de
abril; os com placa de final 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove) e
o (zero), no mês de maio.
Art. 2Q - A cobrança de que trata esta lei, na forma
prevista no parágrafo único do seu art. lQ, dar-se-á a
partir do ano seguinte ao da data de sua publicação,
observado o que dispuser seu regulamento.
Art. ag - Revogam-se as disposições em contrário.

 

Sala das Reuniões, de de 1995.
Arnaldo Penna
Justificação: A cobrança do IPVA escalonada nos moldes
propostas se faz necessária.
Administrativamente, medida semelhante tem sido adotada ao
longo dos anos, gerando expectativa no contribuinte quanto á
permanência, ou não, da regra.
Por outro lado, observa-se que há períodos, como o de
inicio de ano, em que os gastos dos pais de família são
acentuados com matricula escolar, material didático e IPTU,
entre outros. As despesas com o IPVA acarretam acumulação
desses gastos e dificultam o seu pagamento.
E necessário estabelecer regras claras, que não venham
sofrer alterações a cada momento quanto á época de
recolhimento de tributos, sem gerar dificuldades para o
contribuinte, o que se pretende por via deste projeto.
Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta justa proposição.



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

PROJETO DE LEI Np 653/95
Declara de utilidade pública a Fundação Hermine e Paul

Zielinski, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Hermine e Paul Zielinski, com sede no Municipio 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 Reuniões. 15 de fevereiro de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A Fundação Hermine e Paul Zielinski é uma
entidade sem fins lucrativos em pleno e regular
funcionamento há mais de 2 anos na cidade de Belo Horizonte,
e os membros de sua diretoria não percebem nenhuma
remuneração-
0 objetivo da entidade é manter, parcial ou integralmente,
em caráter filantrópico, serviços assistenciais e
cientificos no Centro Educacional São Brás, situado em
Areias, no Sitio São Brás, tais como assistência educacional
a indigentes, em especial aos moradores da Paróquia São
Brás. situada nesta Capital, no Conjunto Santa Maria, e
ensino a mulheres e crianças nas áreas profissionais, de
saúde pública ou outras correlatas.
Pelo caráter promocional e assistencial que evidencia a

entidade em questão, em consonãncia com seus estatutos,
somos pela declaração de sua utilidade pública, de
conformidade com a lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 654196
Dispõe sobre o sistema de revistas nos estabelecimentos

penais do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A revista dos visitantes, necessária à segurança
interna dos presidios do Estado de Minas Gerais, será
realizada com respeito à dignidade humana e segundo o
disposto nesta lei.
Art. 2 - Considera-se como visitante todo aquele que
acorrer a estabelecimento prisional e ingressar em seu
interior para fins de manter contato, direto ou indireto,
com pessoas lá detidas, ou prestar qualquer tipo de serviço
de administração ou manutenção.
Art. 3Q - Todos os que necessitam ingressar no interior de

qualquer estabelecimento prisional, inclusive seus
servidores, serão submetidos a procedimento único e
padronizado de revistas.
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Parágrafo único - Ficam excluídos da incidência do disposto
no "caput' os Chefes de Poder, os magistrados, os
parlamentares, os membros do Ministério Público e da
Defensoria Pública, os Secretários de Estado, o
Superintendente, o Corregedor-Geral e o Corregedor Adjunto
da Superintendência dos Serviços Penitenciários e os
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil
Art. 4p - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação desta lei, normatizará, por ato
administrativo próprio, o procedimento único e padronizado
de revista previsto no "ca put" do art. S.
Parágrafo único - O Poder Executivo adotará todas as
providências cabíveis e necessárias para a publicação do
disposto nesta lei e no referido ato administrativo,
incluindo a afixação das espécies legais na entrada de todos
os estabelecimentos penais.
Art. SQ - Para garantia da segurança serão instalados
detectores de metais e outros equipamentos necessários para
impedir o ingresso de qualquer tipo de armas e drogas nas
casas prisionais.
Parágrafo único - Sob nenhum pretexto será admitida a

exoneração do exame de detecção de metais, devendo submeter-
se a ele toda e qualquer pessoa, inclusive as relacionadas
no parágrafo único do art. 3Q.
Art. 6 - Fica excluída da rotina da revista padronizada

prevista no art. 4Q a realização da revista intima, que será
efetuada excepcionalmente, dentro dos limites fixados nesta
lei.

1 Q - considera-se revista intima toda e qualquer inspeção
das cavidades corporais (vagina e ânus) nádegas e seios,
conduzida visual e manualmente por meio de instrumento ou
objeto ou de qualquer outra maneira.

2 - Realizar-se-á a revista intima somente com expressa
autorização do Diretor do presídio, baseada em grave
suspeita ou em fatos objetivos específicos que indiquem que
determinado visitante pretende conduzir ou já conduz algum
tipo de arma ou droga em cavidade do corpo.

- Previamente à realização da revista intima, o
Diretor do estabelecimento penal fornecerá ao visitante
declaração escrita sobre os motivos e fatos objetivos em que
será baseado o referido procedimento.
§ 4Q - Em casos em que o tempo for insuficiente para a
expedição do referido documento antes da revista intima,
este deverá ser fornecido até 24 (vinte e quatro) horas
depois da revista, sob pena de sanção administrativa.

- Quando necessária sua realização, a revista íntima
deverá ser efetuada de forma privada, por pessoal do mesmo
sexo do visitante e com formação na área da saúde.
Art. 7g - Ficam expressamente vedadas quaisquer normas
restritivas ao ingresso de pessoas e alimentos nos
estabelecimentos penais, salvo nas seguintes hipóteses:
a) visitantes com ataduras, curativos ou assemelhados, sem
atestado médico que justifique seu uso;
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b) visitantes com roupas, sapatos, acessórios ou produtos
de higiene Que propiciem o acondicionamento clandestino de
pequenos volumes;
c) alimentos definidos como bebidas alcoólicas ou Que,
sendo vegetais, possam produzir substâncias alcoólicas por
fermentação;
d) alimentos acondicionados em embalagens que possam gerar
subprodutos atentatórios à segurança.
Parágrafo único - No caso de necessidade de uso de
absorvente higiênico por parte de mulheres, o
estabelecimento penal deverá fornecer o produto para
substituição, no momento da rotina de revista.
Art. 8 - Poderá o Poder Executivo estabelecer critério de
credenciamento uniforme para os visitantes, mediante
documento especifico, fornecido pelo próprio estabelecimento
prisional, sem qualquer despesa ou custo para o credenciado.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei visa a garantir o
respeito á integridade corporal, à privacidade, á
intimidade, à honra, à imagem e à igualdade de tratamento
(direitos já consagrados constitucionalmente) ás pessoas
que, na condição de visitantes, acorrem ao interior dos
estabelecimentos penais de nosso Estado.
o procedimento de revista a ser realizado nos presídios,
essencial à garantia da segurança interna e social, deve
obedecer aos princípios e diretrizes emanados da
Constituição Federal, no capitulo dos direitos e garantias
fundamentais.
E preciso se levar em conta que o familiar ou amigo do

apenado não pode sofrer, por extensão, a condenação ou pena
imposta ao verdadeiro autor do ato antijuridico. Além disso,
não se pode admitir tratamento degradante à honra e à
Integridade dos visitantes, sob o pretexto de garantir
normas de segurança interna ultrapassadas e
discriminatórias; aliás, a esmagadora maioria das pessoas
submetidas a revistas intimas são do sexo feminino.
O objetivo deste projeto de lei é fixar critérios que
possam orientar a ação do Poder Executivo na criação e na
regulamentação de um sistema de revistas a ser adotado de
forma padronizada e única, em todas as casas prisionais de
Minas Gerais.
Para isso, não descuidamos de dispor, de um lado, sobre
normas programáticas que reflitam o respeito aos já
mencionados direitos e, de outro, sobre normas necessárias à
garantia das condições de segurança, disciplina e controle
interno da população carcerária, nas relações com o mundo
externo.
Na concepção deste projeto está a idéia de que ordem e

disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem
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exigências que ultrapassem as requeridas para uma custódia
segura e uma vida comunitária bem ordenada. -
Ao se pensar sobre o sistema penitenciário, deve-se levar

em consideração que o contato do preso com o mundo se dá por
intermédio de seus familiares e amigos, por meio de visitas,
que poderão tensioná-lo em maior ou menor escala, dependendo
do ânimo com que ingressam nas dependências do presídio.
Como, então, evitar um tratamento discriminatório,
preconceituoso, humilhante à dignidade humana, às visitas,
sem desconsiderar a tarefa de garantir a segurança
necessária para que o presidia cumpra seus objetivos éticos
e sociais de punição e ressocialização do preso?
Com este projeto, esperamos colocar em discussão o padrão

civilizador correspondente a nossas aspirações de reforma e
humanização do sistema penitenciário brasileiro.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 655196
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping da Vila

Belém, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a comunidade
Kolping da Vila Belém, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Comunidade Kolping da Vila Belém tem como
finalidade primordial promover educacional, profissional e
socialmente indivíduos e famílias, capacitando-os a
participar ativamente da sociedade brasileira, sem distinção
de raça, cor, nacionalidade, sexo, condição social,
convicção política ou religiosa.
Diante disso, entendemos que a entidade merece o titulo

declaratório de utilidade pública no âmbito estadual.
- 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 Hp 655196
Declara de utilidade pública a Gota de Leite Sinhá

Junqueira Lemos, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Gota de

Leite Sinhá Junqueira Lemos, com sede no Município de Poços
de Caldas.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei Estadual nQ 2.411, de 20 de julho de
1961.



Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 1996.
Sebastião Navarro Vieira -
Justificação: A Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos foi
fundada em 1932, com a finalidade de amparar a criança
carente.
Desde então, essa entidade vem cumprindo rigorosamente a

sua finalidade, proporcionando à criança assistência médica,
dentária, educacional e alimentar. Assiste, ainda, a mulher
durante a gestação, fornecendo-lhe enxoval completo,
assistência médica e o exame pré-natal, além de ministrar
toda a orientação referente aos cuidados com o recém-
nascido.
Foi declarada de utilidade pública municipal em 27/4/60, e

de utilidade pública federal em fevereiro de 1973.
Em 1961, foi declarada de utilidade pública estadual,

porém, com o nome errado, Gota de Leite de Poços de Caldas.
Com o objetivo de sanar essa irregularidade, que tantos
transtornos vem causando a essa nobre entidade, apresento
este projeto de lei, esperando contar com o apoio de todos
os Deputados.
- 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 657196
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do

Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de
Manhumi rim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no
Município de Manhumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Durval Angelo
Justificação: Fundada em 20/4/90 em Manhumirim, a

Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida
foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei n
967/94, de lQ/$/94.
Tendo como objetivo principal congregar pessoas
interessadas em promover o desenvolvimento da comunidade nos
aspectos sociais, econômicos e políticos, a entidade vem
prestando relevantes serviços â população.
Por ser justa e oportuna a declaração de utilidade pública
estadual da instituição, contamos com a aprovação desta
proposição por nossos pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 658/96
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Pedro Teixeira. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Pedro Teixeira o imóvel constituído por um
terreno com área total de 2.000m2 (dois mil metros
quadrados), situado nesse município, no lugar denominado Boa
Vista, medindo 50m (cinqüenta metros) de frente e 40m
(quarenta metros) de fundo, confrontante, em todos os seus
lados, com propriedade de Oliveira de Paula Borges, conforme
croqui registrado em 16 de janeiro de 1995, sob o nQ 11.039,
a fls. 246 do livro 3-H de transcrição das transmissões do
Cartório de Registro de Imóveis do Município e Comarca de
Lima Duarte.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput deste artigo

destina-se à construção de uma escola pública municipal.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1995.
Maria Olivia
Justificação: Com esta proposição, pretende-se seja doado
ao Município de Pedro Teixeira o imóvel descrito no art l,
Para construção de uma escola pública.
A doação pretendida possibilitará á municipalidade dar
inicio ás obras de construção do prédio no qual funcionará
nova unidade escolar, significando isso ação efetiva em prol
da educação.
Os benefícios decorrentes da concretização da doação
pleiteada, portanto, são de importância vital para aquela
comunidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO HP 659/96
Susta os efeitos da Resolução nQ 7.763, de 19 de dezembro

de 1995, da Secretaria de Estado da Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Ficam sustados os efeitos da Resolução nQ 7.763,

de 19/12/95.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1996.
Durval Angelo
Justificação: A Lei nQ 9.381. de 18/12/86, instituiu o
quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino. Vem,
agora, a edição da Resolução nQ 7.763. de 1995, da
Secretaria de Estado da Educação, dispor sobre a organização
do quadro de pessoal das escolas estaduais.
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Esses dispositivos normativos possuem graus hierárquicos
diferenciados, tratando da mesma matéria. Não haveria
problema nenhum se a resolução viesse operacionalizar a lei,
tratando de detalhamentos que garantissem sua implementação
e exeqüibilidade. Entretanto, tal não foi o intuito da
resolução em questão, pois que trouxe substanciais
modificações na lei, alterando-a por completo.
Vejamos: o caput" do art. 25 da Lei nQ 9.381, de 1986,

determina que o quadro de pessoal das unidades estaduais de
ensino obedecerá à composição numérica fixada em seus Anexos
II a VII, quais sejam séries oferecidas, números de turmas e
número de turnos. Já o caput" do art. 5Q da Resolução n
7.763, de 1995, dispõe que o número máximo de cargos do
quadro do magistério será calculado dividindo-se por 23 o
número total de alunos matriculados. A lei não se refere a
alunos, mas a séries, turmas e turnos.
Outro exemplo é o art. 7Q da citada resolução, que prevê a
figura do Diretor somente se a escola contar o mínimo de 150
alunos e cinco turmas. E inovação normativa, pois a lei
prevê o cargo de Diretor a partir de cinco turmas, sem que
se considere o número de alunos.
Também é passível de observação o 4Q do art. 8Q da
resolução, pois prevê que o Bibliotecário e o Auxiliar de
Biblioteca ocupem vaga prevista para os servidores do
magistério. O art. 3Q da Lei nQ 9.381, de 1986, dispõe que
são cargos do quadro do magistério os de Diretor de escola,
Professor, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico _e
Regente de Ensino. Ou seja, uma vez mais logrou a resolução
contrariar a norma legal.
Com relação aos Auxiliares e Técnicos da Educação (art. 10
da resolução e anexos da lei), aos Secretários de Escola
(art. 11 da resolução e Anexo III da lei) e aos Ajudantes de
Serviços Gerais (art. 12 da resolução), a fixação do número
de cargos é disciplinada de forma totalmente diversa nos
dois diplomas.
Relativamente aos professores apostilados, o parágrafo
único do art. 15 da malfadada resolução obriga o professor
apostilado a ministrar 30 aulas, contrariando expressamente
os arts. 13 a 24 da lei em vigor, que prevêem jornada
semanal de 24 horas de trabalho, sendo 18 horas de aulas e o
restante de atividades extraclasse.
São inúmeras as ilegalidades de que se reveste a resolução,
nem todas aqui denunciadas. O Governo, por meio da
Secretaria da Educação, editou norma com revestimento e ares
de lei, pretendendo modificar dispositivo regularmente legal
e criar e extinguir direitos. E o cúmulo da pretensão.
Veja-se o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Melo:
"Nos termos do art. S, II, da Constituição Federal, ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei. Ai não se diz em virtude de decreto,
regulamento, resolução, portaria ou quejandos. Diz-se em
virtude de lei. Logo, a Administração não poderá proibir ou
impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver
previamente embasada em determinada lei que lhe faculte
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proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não
lhe é possível expedir regulamento, instrução, resoluçao,
portaria ou seja lá que ato for para coartar a liberdade dos
administrados, salvo se, em lei, já existir delineada a
contenção ou imposição que o ato administrativo venha a
minudenciar."
Observe-se também a orientação da Constituição Federal, em
seu art. 84, IV, repetida pelo art. 90, VII, da Constituição
Estadual: "Compete privativamente ao Presidente da
Republica:
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução".
O entendimento é pacifico e inquestionável, sob pena de
subverter-se a hierarquia dos diplomas legais e a harmonia e
independência dos Poderes.
Ao propormos a sustação dos efeitos da Resolução flQ 7.763.
de 1995, buscamos resgatar o papel constitucional da
Assembléia, de apreciar a matéria nela contida,
restabelecendo a ordem jurídica vigente.
- 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.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 660196
Susta os efeitos do Decreto nQ 37.779, de 14 de fevereiro

de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Ficam sustados os efeitos do Decreto nQ 37.779,

de 14 de fevereiro de 1996.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: O decreto em questão destaca, entre outras
competências já delegadas ao Secretário de Estado pelo
Decreto nQ 36.686, de 13/2/95, a de exonerar e dispensar,
por conveniência administrativa, servidor ocupante de cargo
efetivo ou de função pública. Entretanto, tal delegação não
tem objeto legitimo, já que os servidores públicos - tanto o
efetivo quanto o estável - somente poderão ser exonerados ou
demitidos nas hipóteses relacionadas na Lei nQ 869, de
5/7/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis), em que se
lê:
"Art. 106 - Dar-se-á a exoneração:
a) a pedido do funcionário;
b) a critério do Governo, quando se tratar de ocupante de
cargo em comissão, ou Interino em cargo de carreira ou
isolado, de provimento efetivo;
c) quando o funcionário não satisfizer as condições de

estágio probatório;
d) quando o funcionário interino em cargo de carreira ou
isolado, de provimento efetivo, não satisfizer as exigências
para a inscrição em concurso;
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e) automaticamente, após a homologação do resultado do

concurso para provimento do cargo ocupado interinamente pelo
funcionário.".
Percebe-se que não reside ai a hipótese de exoneração por

conveniência administrativa.
E a dispensa? A dispensa somente é prevista no aludido
estatuto enquanto demissão, aplicada ao servidor como
penalidade. O estatuto não indica, entre as hipóteses de
vacância do cargo, a dispensa. Segundo o art. 103, a
vacância do cargo decorrerá de: exoneração, demissão,
promoção, transferência, aposentadoria e posse em outro
cargo ou falecimento. A dispensa poderá ocorrer somente com
relação a função, não a cargo; assim, não se aplica a
servidor efetivo.
Ainda assim, não haveria no referido diploma abrigo para a

demissão por conveniência administrativa (arts. 249 e 250 -
acúmulo ilegal de cargos, abandono do cargo ou função,
aplicação indevida de dinheiro público, advocacia
administrativa, incontinência pública, vícios de jogos
proibidos, embriaguez habitual, crime contra a boa ordem,
revelação de segredos de que tenha conhecimento em razão da
função, ofensas físicas, lesão aos cofres, dilapidação do
patrimônio, recebimento de propinas.).
Dessa forma, não poderia tal dispositivo normativo tratar
de inovar juridicamente, já que somente por lei novas
hipóteses de exoneração ou demissão poderiam ser criadas.
Apresentamos, assim, este projeto de resolução sustando os
efeitos do Decreto nQ 37.779, de 1996, já q ue o objeto não
figura no mundo legal (para que um ato jurídico tenha plena
eficácia, parte de três pressupostos: parte legítima, objeto
licito e forma prescrita em lei).
Ademais, entendemos o tratamento dado à questão pelo
Governador extremamente simplista, já que a Constituição
Federal, em seu art. 41, lQ, repetida pelo art. 35, 6 1Q,
da Carta Estadual, são expressas ao determinar que: "Art. 35
- O servidor público estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.".
o decreto omite qualquer referência ao processo

administrativo, previsto no estatuto com todas as suas fases
e prazos, dando a entender que não só a motivação legal será
ignorada como também o procedimento processual previsto em
lei.
No nosso entendimento, o Governador extrapolou, e muito, o
seu poder regulamentador, dispondo sobre direitos dos
servidores ao arrepio da Constituição e da lei.
Esperamos o incondicional apoio dos nobres pares a esta
proposta, a fim de se evitarem injustiças e irreparáveis
prejuízos aos servidores.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nç 1.012/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Rioverdense, localizada no Município
de Três Corações, por seus nove anos de existência.
NQ 1.013/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Novo Século, localizada no Município de Faria
Lemos, por seus 95 anos de existência.
NQ 1.014/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Angelino Pavan, localizada no Município de
Uberlândia, por seus 15 anos de existência
NQ 1.015/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fênix do Planalto, localizada no Município de Poços
de Caldas, por seus cinco anos de existência.
NQ 1.016/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paulo Martins Goulart, localizada no Município de
Itapajipe, por seus 16 anos de existência.
NQ 1.017/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Delta Luminoso, localizada nesta Capital, por seus
16 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Almir Cardoso.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Mauro Lobo, Paulo Piau e Simão Pedro Toledo e da Comissão de
Agropecuária.

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

Batista.
O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, reconhecemos, com todos os seus méritos, o
esforço do Governo do Estado no sentido de sanear as
finanças públicas, em todos os seus diversos aspectos, o que
apoiamos integralmente por ser uma medida oportuna e
inadiável numa hora crucial.
Há, porém, no bojo do Projeto de Lei nQ 650/96, que

modifica a Lei nQ 7.399, de 1Q/12/95, oriundo do Executivo,
lido ontem em Plenário, um detalhe que reputamos de
importância e que merece a atenção dos nobres colegas,
considerando-se que penaliza um órgão que vem,
diuturnamente, prestando os mais relevantes serviços à
justiça e, por extensão óbvia, a toda sociedade: a Ordem dos
Advogados-
No referido projeto é subtraída a destinação de recursos
para a OAB, verba essa que já é parte necessária das
despesas da Caixa de Assistência da entidade e do que,
naturalmente, ela não pode prescindir.
Talvez repetindo o notário, sem, contudo, abundar, é bom
que se lembre que a Ordem, através dos seus milhares de
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filiados, oferece um serviço de assistência judiciária
gratuita, que seria de responsabilidade do Estado, por
natureza, mas, sem a menor dúvida, indispensável á mecânica
forense.
Consideramos que esse trabalho advocaticio é de natureza
altamente especializada, sem opções sucedâneas, e, tendo o
Estado de subsidiar esse serviço indispensável ao foro, o
seu desembolso será muito maior. E. dessa forma, a
manutenção dessa franquia para a OAB se afigura, até, como
economia para os cofres públicos, num momento em que a
preocupação é economizar.
Srs. Deputados, todos sabem perfeitamente os problemas

oriundos da estrutura do Poder Judiciário no Estado a partir
da precariedade do elemento humano técnico disponível, bem
corno as dificuldades imensas que emperram o andamento das
lides, com mora processual, enquanto a DAS aciona a boa-
vontade e o conhecimento de seus associados no sentido de
minorar esses problemas sem ônus para o Estado.
E, pois, racional, compreensível e até necessário que o

Chefe do Executivo reveja o seu posicionamento em torno do
indigitado projeto, de tal modo que a DAS não se veja
privada desse recurso que subsidia as suas despesas de
expediente, indispensáveis á realização dos seus serviços.
Essa revisão é uma questão de bom senso, de eqüidade,
vocação essa sempre presente nesta Casa, o que colaborará,
por certo, para que não nos situemos em omissão imperdoável
e prejudicial a uma classe diligente e útil-
Solicito, assim, que a Liderança do Governo estabeleça os
expedientes necessários visando a uma correção oportuna para
que o vicio, no último instante, não venha a afetar a
transparência na discussão e na votação da matéria.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios' - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
imprensa, ocupando este microfone, pela primeira vez, na 2
Sessão Legislativa, da 13 Legislatura, gostaria de elogiar
o nobre Deputado Raul Lima Neto que, embora seja novato
nesta Casa, faz um trabalho muito dedicado, sério e, acima
de tudo, persistente. A persistência é uma das qualidades
que todo e qualquer homem público deve ter. O Deputado Raul
Lima Neto apresentou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 252/95,
tratando da questão da pesca em Minas Gerais, que propõe que
seja proibido o uso de alguns utensílios, corno, por exemplo,
a rede e a tarrafa. Quando essa proposição chegou á Comissão
do Meio Ambiente, o ilustre Presidente dessa Comissão,
Deputado Ivo José, designou-me como relator do projeto.
Ampliamos esse projeto, mas, na questão especifica da
proibição da tarrafa e da rede, por dificuldades
constitucionais, não foi atendida a pretensão do Deputado.
Entretanto, gostaria de dizer que o debate foi amplo e
democrático, com a participação de diversos clubes de pesca,
autoridades e pessoas da imprensa que lidam com essa questão
e que todos contribuíram com suas sugestões.
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Agora, gostaria de pedir a compreensão de todos os
Deputados, pois ouso dizer que Minas Gerais não pode
continuar nessa posição de subserviência com relação a
União, em uma questão tão importante quanto a pesca, seja do
ponto de vista da pesca profissional, amadoristica,
cientifica, ou mesmo de lazer. O que queremos, aproveitando
a idéia do Deputado Raul Lima Neto, é dar a Minas Gerais um
tratamento especifico para a questão da pesca, um tratamento
independente com relação à União. Não podemos mais, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, conceber a idéia de que
qualquer dificuldade de um pescador da nossa Iguatama, do
Centro-Deste mineiro, banhada pelo rio São Francisco, tenha
que ser resolvida, em última instância, em Brasília. Estamos
burocratizando, dificultando o processo, quando vivemos uma
época de desregulamentação e de descentralização. Da mesma
maneira, um companheiro, um conterrâneo de Ponte Nova, com
qualquer dificuldade de pesca no rio Piranga, que atravessa
aquela cidade, tem que levar seu problema a Brasília para
que ele seja solucionado passando por entraves burocráticos,
com exigência de papelada, documentação e outras
dificuldades que todos nós conhecemos tão bem.
Aproveitamos, então, a idéia inteligente do Deputado Raul
Lima Neto e queremos dar a Minas Gerais um Código Estadual
da Pesca. Ousamos sim, como ousamos ao apresentar a esta
Casa a questão da Lei Florestal, e faço um elogio público ao
Deputado Gilmar Machado que, apesar de pertencer a Bancada
diferente da do Governo, conduziu com muita competência a
tramitação daquela idéia nesta Assembléia e, hoje. Minas
Gerais possui uma política florestal independente da União.
Uma política florestal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
dá lucro. Talvez, nem todos estejam informados de que o IEF
é o único órgão do Estado que é superavitário. Talvez exista
outro do qual este Deputado não tenha informação, mas o
Instituto Estadual de Florestas é um órgão superavitãrio, e
isso devido ao fato de esta Assembléia o ter dotado de um
arcabouço jurídico competente, moderno, ágil e independente
da União. Queremos aproveitar a idéia do Deputado Raul Lima
Neto e apresentar um substitutivo, em Plenário, para que
possa ser do conhecimento de todos os Deputados, para que
Minas Gerais tenha uma política pesqueira definida, em
termos dos nossos rios, de nossos reservatórios, de nossas
barragens, uma política pesqueira que tenha oito objetivos:
- garantir a perpetuação das espécies; 2 - disciplinar as

formas e métodos de exploração; 3 - incentivar as atividades
de aqülcultura; 4 - estabelecer formas para reparação de
danos; 5 - incentivar o turismo ecológico; 6 - estimular
programas de educação ambienta]; 7 - promover a pesquisa e a
realização didático-cientifica; 8 - proteger a fauna e flora
ictiológica.
E, quanto à questão da proibição da rede, da tarrafa ou de

outros apetrechos pesqueiros, nosso projeto de lei prevê que
caberá ao poder público estabelecer normas sobre a
proibição, restrição ou utilização de aparelhos e métodos de
atividade pesqueira. Isto é, atendemos à tese do ilustre
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Deputado Raul Lima Neto, SÓ Que ao invés de determinarmos
isso numa lei, vamos passar essa definição para o poder
público, que poderá utilizar esta condição 'legal em
determinado rio, em determinado trecho de rio, em
determinada época, quando melhor lhe aprouver e quando for
mais necessário.
Queremos também dizer que a nossa idéia, que é o Código
Estadual da Pesca, prevê a questão dos danos ambientais, das
infrações e das penalidades. Infelizmente, a política
ambiental, a política florestal, a política pesqueira e a
política como um todo SÓ conseguem vencer as barreiras, pelo
uso do poder coercitivo do Governo do Estado, aplicando
penalidades às infrações cometidas. Mas, não deixamos por
conta do Estado a distribuição dessas verbas e queremos
direcionà-las de maneira que toda e qualquer arrecadação da
dotação orçamentária, das taxas diversas, dos recolhimentos
de multas, das doações de entidades oficiais ou
particulares, nacionais ou estrangeiras, sejam depositadas
na conta única denominada Recursos de Pesca, com a
codificação de cada fonte de origem do recurso.
Também, apresentamos a destinação desses recursos
financeiros arrecadados, na seguinte distribuição: na
educação, serão aplicados 5%; na assistência técnica e
incentivo ao produtor, importantes projetos para aqueles que
lidam com a política no interior, 15%; em programas de
piscicultura, na construção de estações de piscicultura,
20%; em pesquisas científicas, 10%, e na fiscalização. 501,
haja vista a necessidade que se tem de, pelo menos no
principio, essa Questão da pesca e ser implementada com uma
fiscalização pelo menos exigente, senão rigorosa.
Gostaria de pedir a compreensão e a reflexão de todos os

Deputados desta Casa, para que a nossa idéia prospere e seja
debatida. O que posso dizer é que os Secretários de Estado.
Alysson Paulinelli, José Carlos de Carvalho e o nosso
colega, Deputado Mauro Lobo, estão de acordo com a idéia
apresentada nesse nosso projeto de lei que, na verdade, é
um substitutivo ao projeto de lei em tramitação nesta Casa.
do Deputado Raul Lima Neto, mostrando que, do ponto de vista
governamental, as três Secretarias que lidam, ou que
poderiam lidar com essa questão, já estão acordadas,
principalmente na questão daquilo que caberá ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, e daquilo que vai ser de
responsabilidade da EMATER, porque, de acordo com a lei
votada nesta Casa, a EMATER tem responsabilidade com a
questão da piscicultura. Assim o nosso projeto de lei prevê
e espero que desse modo seja feito pelos Deputados e
Deputadas desta Casa. Termino, solicitando a reflexão de
todos e dando conhecimento desse projeto a todos os
Deputados e nos colocando inteiramente à disposição, para
que detalhes dessa nossa idéia sejam discutidos com cada
Deputado interessado Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
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O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero,
primeiramente, agradecer a bondade e o carinho com que fui
citado pelo companheiro Ronaldo Vasconcelios, por quem
reafirmo a minha admiração. Entretanto, gostaria de fazer
uma pequena correção. Talvez no calor do seu eloqüente
pronunciamento, V. Exa. não tenha percebido que disse que o
nosso projeto, que trata de proibir a pesca com rede em rio
de água corrente, era inconstitucional.
Companheiro Deputado Ronaldo Vasconcelios, a Constituição

da República é que nos garante total liberdade para legislar
sobre a fauna. Ela não nos permite legislar sobre rios da
União, mas não estamos legislando sobre rios, e sim sobre a
fauna desses rios, a ictiofauna. Não se trata de fazer
represas, mas de proteger a nossa pesca. Os nossos rios
estão sendo devastados pela pesca predatória de redes. Somos
o único Pais do mundo que permite a pesca com redes em rios
de água corrente. E, o nosso Estado, que possui o rio São
Francisco e tantos outros rios e córregos importantes, deve,
no mínimo, seguir o exemplo de outros Estados, como Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, que já proibiram essa prática.
Se não atingirmos essa meta, sem dúvida, o projeto, embora
seja um avanço, pois cria o Instituto Nacional da Pesca,
será inócuo, porque seu objetivo é exatamente proteger a
nossa ictiofauna para garantir o povoamento, em nossos rios,
do peixe tão valioso para a nossa população.
Agradeço as palavras do nobre Deputado Ronaldo
Vasconcel los, mas acredito que S. Exa. há de refletir e
entender que, se não proibirmos a pesca com rede, o projeto
perde o seu sentido principal. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Evair

Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Excelentíssimo Sr. Presidente

da Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, demais
componentes da Mesa, prezados colegas, senhoras e senhores,
é com grande satisfação que venho aqui, assumindo agora a
condição de Líder do PDT nesta Casa. Antes de mais nada,
gostaria de agradecer a meus colegas de partido pela
indicação de meu nome e dizer que estarei aqui dando
prosseguimento ao trabalho realizado no ano passado pelo
pedetista José Braga e defendendo as propostas e ideais de
nosso partido. Um partido que se destaca pela luta dos
direitos dos trabalhadores brasileiros em defesa das causas
sociais e contra os privilégios Que beneficiam os mais
favorecidos.
E justamente por isso que, nesta oportunidade, quero falar
sobre o desemprego, um assunto que hoje é uma preocupação
nacional. São várias as estatísticas mostrando que há,
realmente, motivo para alarme. Recente pesquisa da Fundação
João Pinheiro indica que na Grande-BH são 181 mil os
desempregados. Este número apesar de alarmante, ainda não
espelha a realidade e não reflete a ansiedade dos Que
procuram um trabalho e não acham.
As estatísticas, claras e objetivas, não mostram, no
entanto, o drama de um pai que não tem como colocar o pão na



mesa de sua família. Esse, sem dúvida, é o mais grave
problema brasileiro, embora possa não se refletir numa
conjuntura em que o Ministro do Trabalho afirma que a média
do desemprego, no ano passado, caiu. Os números foram
revelados e, para surpresa geral, a taxa de desemprego em
1995 foi menor do que no ano anterior.
Para nós políticos, que convivemos com o dia-a-dia do
trabalhador que nos procura em busca de um emprego, os dados
apresentados são, no mínimo, conflitantes. Eles não
consideram que o ajuste econômico para a estabilidade
financeira do Pais tem levado as empresas a reduzir custos,
dispensando trabalhadores, sem que outros setores possam
absorver os desempregados, muito menos o Estado, que também
passa por um processo de reforma e enxugamento.
Precisamos de um projeto para facilitar a criação de novos
empregos, assunto que deve estar na linha de frente da
discussão dos problemas sociais do nosso Pais, a começar
pela própria reforma da Constituição, que prevê o corte de
privilégios, hoje muito difíceis de se extinguirem. Este é
um problema sobre o qual toda a sociedade brasileira deve
discutir, fazendo com que a reforma ganhe realmente vontade
política para aprovar mudanças necessárias e imprescindíveis
para minorar o desemprego. Mudanças que possam, por exemplo,
reduzir os custos indiretos de pessoal. Em certos casos, os
encargos representam 150% sobre os salários, no Brasil,
enquanto na Europa esses custos não passam de 40%. Não há
produtividade que sustente tal custo da mão-de-obra,
geralmente repassado aos produtos.
E preciso facilitar a criação de empregos, reduzindo os
encargos indiretos sobre cada posto de trabalho.
Paralelamente também, não se pode esquecer de apoiar setores
de utilização intensiva de mão-de-obra, e de investir na
profissionalização, no treinamento e na reciclagem de
trabalhadores, incentivando as grandes obras públicas, a
construção civil e a fixação do homem na área rural.
Todas as alternativas para minorar o desemprego devem
assumir o primeiro plano nas discussões nacionais,
principalmente agora, num ano eleitoral, em que novas
promessas serão feitas e pouco será cumprido. E preciso
diferenciar, mais do que nunca, quem propõe mudanças
objetivas e realistas de quem nada tem a oferecer além de
propostas demagógicas e distantes da vida nacional. Muito
obrigado.

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

Helênio.
O Deputado Marcos Ilelênio - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs Deputados, público presente, representantes
da imprensa, Sr. Secretário da Justiça, Deputado Tarcísio
1-fenriques, aproveitando parte do tema desenvolvido pelo
nosso antecessor, Deputado Ivair Nogueira, que discorreu
sobre as mazelas do desemprego e do subemprego em nosso
Pais, queremos aqui também discorrer sobre uma questão
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fundamental que está se iniciando hoje e sobre a qual temos
obrigação de falar. (- Lê:)
"Na condição de Deputado eleito com forte apoio de

movimentos populares e setores da Igreja Católica, como o
Movimento Familiar Cristão - MFC -, sinto-me na obrigação de
comentar a abertura da Campanha da Fraternidade, que hoje se
inicia.
O tempo litúrgico da Quaresma celebrado pela Igreja
Católica há quase 2 mil anos, conduz os cristãos a uma
reflexão e a uma preparação para a festa da Páscoa, que
significa a ressurreição de Cristo e uma esperança para
nascermos para uma nova vida.
E um tempo forte e intenso de evangelização, caridade,

conversão e renovação da fé
As quase 6 mil paróquias do Brasil, as Comunidades
Eclesiais de Base, os círculos Bíblicos e as Pastorais
ajudaram a escolher o tema deste ano: Fraternidade e
Política é o lema: Justiça e Paz se abraçarão. O tema é de
aparente atualidade, se entendermos a política como ciência
e arte a serviço da construção do bem comum, o que na
maioria das vezes não acontece. Não existem posições
apolíticas ou neutralidade nas ações- As pessoas se
posicionam em algumas circunstâncias: na relação com a
família, com a Igreja, com os movimentos comunitários, com
os Partidos, com os Sindicatos, etc. Estar alheio é uma
posição de covardia que descaracteriza a personalidade do
indivíduo e o torna presa fácil de políticos inescrupulosos
e corruptos.
A Política se chama assim por estar voltada para a p61 is, a
cidade, a convivência humana, a promoção da cidadania, o
respeito à dignidade da pessoa, dos seus direitos
individuais e sociais.
Nesta campanha que hoje se inicia existem recomendações
expressas sobre o papel do leigo, do religioso e,
Principalmente, daqueles que exercem cargos eletivos e
ocupam cargos de poder ou que simplesmente pleiteiam esses
cargos. O eleitor tem a responsabilidade na hora de escolher
seu candidato. Os critérios éticos e morais devem prevalecer
sobre os interesses pessoais. Conhecer a vida do candidato e
a história do partido é necessário. O eleitor não pode ficar
indiferente a isso. Essa mobilização é tarefa de todos nós.
O resultado da Campanha só terá êxito se a prática política
se revestir de maior senso de fraternidade, como instrumento
de cidadania, se os interesses defendidos por quem exerce
mandato não forem interesses individuais, mas sim os do bem
comum, se a ética prevalecer sobre as várias formas de
corrupção, se ocorrer justiça social, comprometimento com os
mais necessitados, com os excluídos. Corre-se o risco do
tema ser explorado e manipulado por políticos inescrupulosos
e espertos que tentarão vestir a máscara da hipocrisia,
defendendo a ética, a justiça social, assumindo compromissos
em nome dos oprimidos e depois de eleitos se corrompendo com
as delicias do poder, com as vantagens pessoais,
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compactuando com as falcatruas e se esquecendo dos
compromissos de campanha. -
A fraternidade e a política caminham juntas, quando
assumimos posições firmes em favor dos humildes e dos
miseráveis. A justiça e a paz se abraçarão quando lutarmos
para diminuir o fosso social existente entre latifundiários
e trabalhadores rurais, promovendo a verdadeira reforma
agrária. Enquanto 50 mil latifundiários possuem
165.000.000ha, há 5 milhões de brasileiros sem terra.
Justiça e paz se abraçarão se houver punição para os

assassinatos de trabalhadores rurais, de lideres sindicais,
de advogados e de religiosos que defendem o direito à terra.
Justiça e paz se abraçarão quando acabarmos com o trabalho

escravo de 7 milhões de trabalhadores urbanos e rurais,
quando crianças deixarem de ser exploradas e forem para as
escolas, quando eliminarmos a prostituição infantil, em que
crianças pobres são submetidas a todo tipo de sevícias em
troca de comida. Se punirmos exemplarmente o assassinato de
crianças e adolescentes pobres, Quando acabarmos com as
torturas nos porões carcerários.
Se nos preocuparmos com a geração de renda e emprego para

milhões de brasileiros, com a reforma agrária e a política
agrícola, se promovermos condições para milhares de famílias
produzirem, terem acesso à educação e à saúde, enfim, se
diminuirmos esse enorme abismo social, pois 20% da população
controla 80% dos bens econômicos do Pais, estaremos dando um
grande passo rumo à justiça social.
A Igreja Católica se atualiza e se redime de omissões do
passado quando era aliada dos reis e dos poderosos e,
conforme João Paulo II expressa: 'A vida do homem
contemporâneo se arrisca a ser vazia se prevalecer a sede
pelo materialismo e pelo poder". Muito obrigado
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio

Bouças.
O Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, assomo a esta tribuna para que fique registrado,
nos anais da Casa, o que tenho a dizer. Numa das últimas
reuniões de dezembro do ano passado, estivemos discutindo e
votando o chamado "Projeto Robin Hood", que redistribui 25%
da parcela pertencente aos municípios de acordo com outros
critérios, que não o Valor Adicionado Fiscal - VAF. Temos o
testemunho de todos os Deputados de que, durante a
tramitação do projeto nas comissões, defendemos fossem
feitas mudanças na proposição, as quais culminaram com a
apresentação de um substitutivo por parte do Deputado
Clêuber Carneiro, relator da matéria.
No entanto, qual não foi a nossa surpresa, depois de tanto
trabalhar pelo município que representamos - evidentemente,
não representamos somente Uberlândia, mas temos ali a nossa
principal base política -, de fazer tudo para que se
minorassem as perdas, já que o referido município sofreria
com o projeto, ver as seguintes manchetes estampadas no
jornal dos nossos adversários políticos: 'Leonidio vota
contra Uberlândia"; Leonidio vota com o Governador Eduardo
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Azeredo", numa campanha grotesca, vulgar, visando a
atrapalhar uma caminhada política, uma vida pública. Fui o
vereador mais votado daquele município; fui Vice-Prefeito,
Presidente da Câmara Municipal e Deputado Estadual
majoritário no município e na região.
Assomo a esta tribuna para que tudo fique gravado. Já
pedimos, até mesmo, as notas taquigráficas da reunião
conjunta das comissões que analisaram o projeto. E todos os
Deputados da Casa são testemunhas do nosso trabalho a favor
de Uberlândia, principalmente no chamado "Projeto Robin
Hood", que tem pontos favoráveis, já que municípios pobres
do Estado, que não recebem ICMS, passam a receber uma
parcela desse imposto, por menor que seja, com base em dados
que dizem respeito à educação, à aplicação em saúde, à área
geográfica e à população do município.
A nossa consciência, portanto, está tranqüila, porque

votamos a favor de Uberlândia e de Minas Gerais. Votamos com
o futuro de Minas, e não, com o passado, com os que
acreditam que as riquezas não devem ser distribuídas. Além
disso, o que mais prejudicou Uberlândia não foi o "Projeto
Robin Hood", mas o decreto do Governador do Estado, de
11/3/95, que retira do cálculo do VAF a parcela do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI. Ai, sim. Uberlândia e
as cidades industrializadas do Estado perderam parcela
significativa da sua arrecadação. Mas, no chamado 'Projeto
Robin Hood", que trata da redistribuição dos 25% do ICMS,
conforme dispuser lei estadual, em que fizemos cumprir uma
norma constitucional, não tivemos uma perda tão
significativa. Além disso, seria voto único, porque essa era
a vontade do Governo do Estado e, também, da maioria dos
Deputados desta Casa. Agradeço a todos. Ficam registradas
minhas palavras. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário do Deputado Tarcisio Henriques, Secretário de
Estado da Justiça.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)4 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a lã 

fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Mauro Lobo (publicada na edição anterior); Simão Pedro
Toledo - falecimento da Sra. Maria Silva Dantas, em Pouso
Alegre; e Paulo Piau - falecimento do Sr. Gutemberg Almeida
Resende e de sua esposa, Maria Elisa Carvalho Simões, em
Uberaba (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 252 Reunião Ordinária, do
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Projeto de Lei flQ 401/95, do Deputado Olinto Godinho, na
torna do vencido no lQ turno (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Almir Cardoso,
em que pede seja encaminhada à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária solicitação de realização de
audiência pública com a finalidade de debater os
encaminhamentos do processo de privatização do CREDIREAL,
notadamente a constituição da reserva técnica na
aposentadoria móvel vital icia, prevista no art. 3Q da Lei np
11.967. de 1995. Ciente. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Requerimento nQ 836/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
em que pede a inserção, nos anais da Casa, da matéria
intitulada "Portugal - Itamar agradece elogios ao Brasil",
veiculada no "Diário da Tarde", na data que menciona. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Esgotada a
matéria destinada à lg 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 - Votação, em lQ turno, Co Projeto de Lei
nQ 175/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei n
2-068/94, do ex-Deputado Baldonedo Napoleão). Que isenta do
pagamento de emolumentos as entidades beneficentes de
assistência social nos casos que menciona e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 4, que
apresentou. As - Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda flQ 5, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda ng 6. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nps 1
a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 6, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
em lQturno, o Projeto de Lei nQ 175/95 com as Emendas ns 1
a 5. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 271/95, do
Deputado Geraldo Rezende (ex-Projeto de Lei nQ 1.989/94),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de se incluir a matéria
Orientação Sexual nos curriculos da Sa e da 6çj série do
ensino fundamental das escolas estaduais. 0 parecer da
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Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto,
foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão de Educação opina
pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo
flQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo flQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei no 271/95 na forma
do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 19/95, do

Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a padronização e o
uso de uniformes escolares na rede pública estadual de
ensino. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
2ç turno, o Projeto de Lei nQ 19/95 na forma do vencido em
l Q turno. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Lima Neto - Quero agradecer a todos os

companheiros que colaboraram conosco aprovando esse projeto
em 2Q turno. Creio que nosso Governador há de promulgá-lo de
acordo com o parecer desta Casa. Julgamos ser esse projeto
de grande alcance social, uma vez que padroniza o uniforme

— escolar, por um prazo mínimo de cinco anos, na rede pública
do Estado de Minas Gerais.
Acontece que, no final ou no inicio de cada ano letivo,
algumas escolas fazem uma espécie de conchavo com
determinadas lojas, mudando algum detalhe no uniforme e
formando, com isso, um cartel do uniforme. A padronização do
uniforme escolar impedirá Que isso aconteça. Cada escola,
evidentemente, tem seu próprio uniforme, tem o seu estilo,
mas não poderá mudá-lo por um prazo de cinco anos.
Agradeço a todos os companheiros que nos compreenderam
votando de acordo com nosso projeto em 2Q turno. Multo
obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 23, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 249 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia Quatorze de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Arnaldo Canarinho, Jorge Hannas e José Maria
Barros, membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Canarinho,
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria
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Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros preentes. O
Presidente informa ter a reunião a finalidade de apreciar as
matérias constantes na pauta e passa à leitura de oficio do
Sr. Valentim Ferreira Diniz, de Belo Horizonte, que sugere
seja elaborado um projeto de lei propondo o plantio de bambu
nas divisas dos municípios mineiros. Passa-se à 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. A Presidência informa
que o Deputado Alrnir Cardoso, relator do Projeto de Lei n
339/95, do Deputado Jairo Ataide, que declara de utilidade
pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Riachinho, com sede no Município de Monte Azul, opina pela
aprovação da matéria com a Subemenda nQ 1 à Emenda ng 1.
Submetida a discussão e votação, é aprovada, no lQ turno, a
proposição com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. A Presidência
informa ainda que o Deputado Olinto Codinho, relator do
Projeto de Lei flQ 340/95. do Deputado Jairo Ataide, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Rebentão, com sede no Município de Monte
Azul, opina pela aprovação da matéria com a Emenda flQ 1.
Colocada em discussão e votação, é aprovada, no lQ turno, a
proposição com a Emenda nQ 1. 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, 22 de fevereiro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - Almir Cardoso -
José Maria Barros.

TRANSCRIÇÃO

"Itamar Agradece Elogios ao Brasil
O Primeiro-Ministro eleito, Antônio Guterrez, que vai

assumir o posto de Cavaco Silva em virtude da vitória de seu
partido, o Socialista, nas eleições deste mês, fez elogiosas
referências ao Brasil e à criação da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa em sua primeira entrevista à imprensa.
Guterrez disse que, em seu governo, o Brasil terá tratamento
privilegiado em virtude dos laços que unem os dois povos, e
que a CPI-P, uma iniciativa do antigo embaixador brasileiro
em Portugal, José Aparecido de Oliveira, será considerada
iniciativa prioritária.
Ao tomar conhecimento das referências simpáticas do futuro

2 Primeiro-Ministro, o embaixador brasileiro Itamar Franco
endereçou ao Sr. Antônio Guterrez a seguinte mensagem:
'Volto, com grande prazer, a dirigir-me a V. Exa. para
cumprimentá-lo pela magnífica entrevista concedida à TVI.
Creio que suas palavras prenunciam o êxito do futuro governo

.2 da Nova Maioria, no qual a Nação portuguesa deposita, hoje,
suas melhores expectativas. Foi-me especialmente grato ouvir
suas palavras a respeito do Brasil, a quem o governo
socialista confere uma nova - e inequívoca - prioridade, bem
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como da institucionalização da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. Estou bem certo de que V. Exa.
engenheiro, como também o sou por formação; saberá
encontrar, junto com os brasileiros, os meios e instrumentos
práticos e eficientes no sentido de viabilizar e
materializar essa intenção em resultados concretos, que
fortalecerão e aprofundarão a amizade de dois povos, mais
que irmãos. Com a minha estima e mais elevada admiração,
Itamar Franco'."
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 1996

ATA

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE FEVEREIRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): ia Fase:
Ata - Correspondência: Oficio - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei nQ 661/96 - Comunicações: Comunicações da
Bancada do PTB e do Deputado Arnaldo Penna (2) - 2? Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ajairnar Silva - Alvaro
Antônio - Antônio Roberto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - Jairo Ataide - João Leite -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, lg-Secretário "ac1 ,oc, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIO

Do Sr. Pedro Hermeto Dias Filho, da Loja Maçônica Liberdade
eUnião 140, agradecendo a inserção na ata dos trabalhos
desta Casa de voto de congratulações com a Loja pela
Passagem do seu iSo aniversário.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a ia fase do
Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 661196

Declara de utilidade pública o Centro Educacional
Profissionalizante de Assistência Social de Prudente de
Morais - CEPAS -, com sede no Município de Prudente de
Morais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade publica o Centro
Educacional Profissionalizante de Assistência Social de
Prudente de Morais - CEPAS -, com sede no Município de
Prudente de Morais.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1996.
Ermano Batista
Justificação: No estatuto do referido Centro, o qual esta

devidamente registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Matozinhos, constam as atividades a serem
desenvolvidas pela instituição. Sua diretoria, composta de
pessoas de escol da sociedade local, vem cumprindo, com
garra e dedicação, a nobre missão de dirigir a entidade.
Cuidar de gestantes e de menores abandonados é meta que a
CEPAS procura atingir, com a finalidade de ajudar famílias
carentes e, com isso, não contribuir para o aumento do
número de menores abandonados. Só esse fato já nos levaria a
solicitar aos nossos pares apoio à aprovação desta
proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 196, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do

PTB e do Deputado Arnaldo Penna (2).
2a Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do PTB
- indicação do Deputado Dilzon Melo como Lider do partido
(Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças.); e pelo Deputado
Arnaldo Penna (2) - falecimento do Sr. Geraldo Ribeiro
Dutra, em Cristiano Otõni, e da Sra. Edilsa Maria de Assis,
em Lanim (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo Lideres nem oradores
inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 26, ás 20 horas. Levanta-se a reunião.
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ATAS

ATA DA 499 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1996

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ia Fase:
Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei np 662/96 - Comunicações:
Comunicações do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, Líder do
PMDB (2), e dos Deputados Marco Régis, Dimas Rodrigues e
Wanderley Avila - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Ermano Batista - 2a Fase: Abertura de inscrições - Leitura
de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DD DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ermano Batista - Ailton Vilela - Alencar da Silveira
Júnior - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Marcelo
Gonçalves - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Elbe Brandão, la-Secretária "ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Adian Silalahi, Embaixador da República da
Indonésia, agradecendo a acolhida que lhe foi dispensada
pela Presidência desta Casa por ocasião de sua visita ao
Estado de Minas Gerais.
Do Sr. Sebastião Dimas Ferreira, Presidente da Câmara

Municipal de Paraisópolis, comunicando a composição da nova
Mesa Diretora daquela Casa.
Do Sr. Ademir Vicente da Silveira, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, encaminhando cópia do Requerimento nQ
249, de autoria do Vereador Lauro Guimarães, em que se
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solicita o apoio desta Casa para a revogação da resolução
que originou a demissão de funcionários da rede estadual de
ensino. (- À Comissão de Educação.)
Do Sr. Eliomar Coutinho, Cabo da PMMG, solicitando o

empenho do Sr. Governador e dos Deputados mineiros para _a
solução do problema que aflige os membros daquela corporaçaç
que foram transferidos para o interior do Estado- (- A
Comissão de Defesa Social.)
Da Sra. Zazã Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de
Belo Horizonte, agradecendo convite para participar da
reunião solene de instalação da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 13 Legislatura.
Do Sr. Jacy Fonseca Fernandes, Presidente da Associação dos

Vereadores e Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito
das Aguas, solicitando cópias das Leis flQS 11.866 e 11.977,
ambas de 1995, a fim de repassar essas informações às
Câmaras filiadas à referida Associação.
Da Sra. Ruth Lies Scholte Carvalho, Corregedora-Geral do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, informando que
assumiu o mencionado cargo, a ser exercido durante o biênio
de 1996 a 1997.
Da Sra. Marlova Jovchelovitch, Presidente do Conselho
Nacional de Assistência Social, encaminhando, para fins de
divulgação, o relatório final, as moções e recomendações da
lã Conferência Nacional de Assistência Social, solicitando
contribuição para que ele possa ser implementado e
informando que o referido Conselho enviará, posteriormente,
os anais da mencionada Conferência.
Do Sr. Paulo de Tarso Leonel Manna, Presidente do Sindicato

Rural de Campina Verde, comunicando a posse da diretoria que
vai gerir a entidade entre 1996 e 1998.
Do Sr. Salvador Franklin de Miranda, Diretor-Presidente da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais - AFFEMG -, encaminhando, para exame das comissões
desta Casa, parecer expedido pela Secretaria de
Adrninistraçãoem resposta à solicitação de associado àquela
entidade. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. João Evangelista Jubilário Gomes, Presidente do
Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado
de Minas Gerais, encaminhando à Casa oficio do Governador em
que reafirma o compromisso de fazer agilizar a absorção das
unidades agregadas à UEMG e solicitando o apoio deste
Legislativo ao processo. (- A Comissão de Educação.)
Da Sra. Maria Helena Fonseca Mansur, Presidente da
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas
Gerais, reiterando solicitação ao Presidente desta
Assembléia para que sejam atendidas as reivindicações dos
associados relativas a seus direitos que estão sendo
desrespeitados pelo Governo do Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do SIND-

UTE, enviando à Casa representação solicitando a sustação da
Resolução nQ 7.763, de 19/12/95, e pedindo a juntada do
documento ao processo.
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Do Sr. Aloisio Teixeira Garcia, Diretor-Presidente da UNA -
Ciências Gerenciais, encaminhando exemplar do - primeiro
número da revista de economia editada por aquela
instituição.
Da Sra. Raquel de Menezes, solicitando lhe sejam enviados

dados sobre a participação da mulher em cargos políticos
mineiros e sobre a participação numérica de seus pares
masculinos, para integrarem estudos sobre a participação da
mulher na política brasileira.
Do Sr. Antonino da Silva, solicitando lhe sejam enviados

dados biográficos sobre o ex-Presidente Wenceslau Braz, para
servirem como subsidio às comemorações do centenário de seu
ingresso na maçonaria. -

- CARTOES
Do Gen. Bda. Alvaro Henrique Vianna de Moraes, Comandante

da 4a Brigada de Infantaria Motorizada; dos Srs. Mauricio
Brandi Aleixo, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,
Silvio Mitre, Secretário da Habitação; da Sra. Ana Luiza
Machado Pinheiro, Secretária da Educação; dos Srs. Sebastião
Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC, Fábio
Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da Secretaria da
Habitação, e Eugênio Ferraz, Delegado Adjunto do Ministério
da Fazenda, agradecendo o convite para participar da reunião
solene de instalação da 2a Sessão Legislativa Ordinária da
13 Legislatura e da inauguração do retrato do Deputado José
Ferraz.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a la fase do
Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NO 662196

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa
Rita de Caldas imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Santa Rita de Caldas o imóvel situado naquele
município, no lugar denominado Rio Claro, constituído por um
terreno com área de 1.300m2 (mil e trezentos metros
quadrados) e dimensões de 32,5m (trinta e dois virgula cinco
metros) de frente e 40m (quarenta metros) de lado, e
registrado com o nQ 22.481, a fls. 243 do livro 3 U, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de moradias para pessoas carentes.
Art. 2 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 1996.
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Bilac Pinto
Justificação: De acordo com as notas do livro nQ 77, a fis.
119. do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caldas, pertencente ao Município de Santa Rita de Caldas, o
terreno em tela foi objeto de doação ao Estado em 1963 e
teve por outorgantes doadores o Sr. Joaquim Reinaldo de
Carvalho e sua esposa.
Embora na referida escritura pública de doação conste que o
imóvel se destina à construção de uma escola, tal fato não
ocorreu. Por esta razão, o Prefeito Municipal da localidade
manifesta o desejo da população de se transferir a
propriedade do terreno ao património do município, a fim de
nele se construírem moradias para pessoas carentes.
Tendo em vista o as pecto social de que se reveste a
proposição, o autor conta com o apoio dos colegas à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do arL
195, c/c o art. 103, do Regimento_Interno.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, Líder do PMDB (2), e dos
Deputados Marco Régis, Dimas Rodrigues e Wanderley Ávila.

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

Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há temas da realidade nacional que merecem e
devem ser debatidos com objetividade e franqueza, pois para
eles se esperam soluções condignas, humanas e consonantes
com o contexto. E diante de tantas omissões dos setores
competentes, essa discussão necessariamente acaba tendo o
foro adequado em nossas Casas Legislativas, onde não apenas
se argúi, mas, sobretudo, onde são procurados caminhos
viáveis e harmónicos para a nossa estrutura social.
Não podemos, obviamente, usar de sofismas, muito menos

pretender a opção elitista, freqüentemente estéril em termos
de massa. Os assuntos devem ser tratados aqui com
objetividade e clareza, ainda que agitando os melindres da
estética estigmatizada para a sociedade.
O que interessa a todos são as soluções compatíveis com a

dura realidade brasileira, eivada de problemas seriissimos,
particularmente na área da saúde, que gritam eternamente por
soluções urgentes, sem que haja eco ao clamor da massa.
A saúde dos nossos patrícios tem sido, calamitosamente, unia
vergonha nacional, tal é a forma irresponsável com que se
cuida da questão.
As soluções têm sido inexplicavelmente proteladas,
particularmente em função da utilização de recursos públicos
em obras às vezes secundárias, inviáveis, faraônicas e que
jamais chegam ao seu término, o que contrasta com a
prematura e, obviamente, desnecessária morte de muitos por
falta de assistência na área médica.
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Acresce ao problema da omissão oficial o fato de tendermos
para a adoção de costumes pouco práticos, á guisa de um
modelo elitista copiado impropriamente dos paises
superdesenvolvidos, ricos, quando as nossas carências
permanecem tamanhas, com a maioria extremamente pobre.
Nesse contexto, a efetiva assistência à saúde continua
sendo um privilégio de uns poucos, certamente uma casta
endinheirada que pode cobrir o custo altíssimo do
atendimento. O povo - a grande massa - freqüentemente se
perde miseravelmente e morre nas filas intermináveis que
acenam como provável solução, mas que, na verdade, são
apenas uma miragem.
Chegar a um guichê de atendimento é uma loteria, ser
atendido condignamente já fica por conta do milagre divino.
Definitivamente não podemos admitir isso como justiça
social. Não o é, nunca será! E nós, como representantes do
povo, somos co-responsáveis pela perpetuidade dessa
periclitante situação.
Enfoquemos um setor, a exemplo, e procuremos soluções.
O Brasil é, disparadamente, o pais com maior incidência de

cáries em todo o mundo; aqui os problemas com a saúde bucal
são simplesmente desastrosos, fazendo com que tenhamos uma
vexatória população de banguelas.
A área da odontologia, contudo, continua sendo um segmento

que permite o acesso somente de uma minoria da grande massa,
justo porque, dentro da tônica de escassez de recursos, a
estrutura do setor é insuficiente.
O número de escolas de formação profissional é pequeno e,
por essa razão, o dos habilitados é, na verdade, escasso, e
os consultórios permanecem, desse modo, aquém da necessidade
da demanda.
O resultado disso é que, conforme as leis de mercado,
havendo oferta pequena da capacidade de atendimento e
necessidade grande de pacientes potenciais, os preços do
serviço dentário infalivelmente tornam-se muito altos para o
poder aquisitivo da quase totalidade do povo brasileiro,
criando-se um circulo vicioso.
Pior de tudo é que o Governo se mantém grotescamente alheio

ao problema, não fazendo um único gesto, sincero, válido, a
fim de popularizar o atendimento dentário
E, lamentavelmente, os expedientes acabam não passando de

pura demagogia. As eventuais e trombeteadas distribuições de
gabinetes dentários não serão nunca uma solução, na medida
em que o número de profissionais da área continua
deficiente. Com os salários irrisórios oferecidos pelo poder
público a esses poucos profissionais, ninguém se habilita a
atendimento de massa, e os consultórios, que deveriam ser
populares, ficam apenas expostos á poeira, à ferrugem, sendo
mais um desperdicio do dinheiro público.
Se pretendermos ir além da visão imediata e usar a

praticidade, naturalmente poderemos encontrar soluções a um
prazo bem menor. Mas, para isso, teremos de eliminar as
barreiras de um preciosismo vicioso, infecundo.
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Na Rússia e em diversos outros países com problemas que se
identificam com os nossos, tem-se procurado a solução
usando-se, prioritariamente, o critério de aproveitamento
daqueles que possuem qualidades inatas para atuar em setor
técnico. -
A partir dessa premissa da habilidade inata do cidadão para
exercer um tipo de atividade profissional, ele é chamado,
convocado, e orientado por técnicos habilitados. Chegam até
a receber uma carta autorizativa que corresponde a um
diploma e são colocados a serviço do atendimento de massa,
prestando excelente trabalho que supre grande parte das
carências.
Por que não adotarmos esse mesmo tipo de postura? Por que

continuarmos com a idéia elitista inviável em detrimento das
soluções?
Convenhamos que esse comportamento não deixa de ser válido,
em se considerando que o titulo profissional não é,
fundamentalmente, tudo, mas apenas uma presunção da
predisposição para o trabalho. Pacifico é que ninguém
realiza a sua tarefa com proficiência se não faz com amor,
por efeito de sua identificação com o oficio.
Ora, o cidadão que nasce com o dom de trabalhar numa área e
que, por uma circunstância ou outra, não consegue estudar,
tem de ter a sua oportunidade para se integrar na sociedade.
Orientados, supervisionados, esses cidadãos, os práticos da
vida, podem, como efetivamente vêm fazendo, prestar
relevantes serviços nesta Pátria de carências.
Tiradentes, a figura excelsa da nacionalidade, é, sem

dúvida, o patrono de uma idéia corajosa e desprendida dessa
ordem.
Sem subterfúgios, lembremos que em nosso vasto interior,
onde o serviço dentário é, na verdade, uma utopia, ou,
quando muito, uma esperança, é o dentista prático quem
realiza um bravo e profícuo trabalho de assistência ao povo
carente e sem opções. Homem que eclode da massa e, assim,
identificado com os seus problemas, o dentista prático usa
de sua habilidade para servir, muitas vezes dando de si sem
pensar em si, sem recompensa pecuniária, mas cumprindo um
ideal.
E uma injustiça que se dê a esse prático um tratamento de
pária, como amiúde acontece nos tempos atuais, muitas vezes
submetendo-o ao vexame de processos na justiça ou, até,
sujeitando-o á violência policial. E tudo em nome de um tipo
de ordem que não se convence da sua Incompetência para
solucionar um clamoroso problema da massa banguela. Por que
permanecer o "status quo?
Recentemente, os eficientes cirurgiões-dentistas
brasileiros que trabalham em Portugal enfrentaram sérias
dificuldades para o exercício de sua profissão,
circunstância essa que nos leva á convicção de que, na
maioria dos casos, os problemas não passam de uma questão de
visão, ou, mais objetivamente, de interesses conflitantes,
mas em detrimento da virtual clientela- E é justamente esse
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aspecto que nos autoriza a levantar, desinteressadamente, um
pensamento que reputo arejado e objetivo. -
Antes de procurarmos a cópia de uma realidade primeiro-
mundista completamente diferente da nossa, é preciso que
empreendamos um esforço mais sério, mais digno, mais humano
para esse povo que estende a mão pedindo, enquanto mostra o
sorriso triste e próprio dos sofridos desdentados.
O Brasil pôde contar ao longo dos anos, nas regiões mais
inóspitas de seu território, uma verdeira legião desses
voluntários hábeis - os dentistas práticos - atuando com
indisfarçável denodo e atestada eficiência e, ainda, a
preços e condições compatíveis com os orçamentos mais
pobres.
Entregaram-se exclusivamente a essa tarefa, único oficio de
sua vida, e por isso, como justiça, não podem e não devem
ser descartados e condenados à penúria óbvia de quem não tem
outra profissão.
Extrair do processo aqueles que, não raro, por mais de 15
anos, exerceram com competência a profissão, além de
significar inconcebivel agressão ao seu trabalho e á sua
família, representa aceitação passiva de uma situação
preocupante de agravamento da forma de atendimento da massa,
em qualidade e extensão. Seria um acinte acolher
indiferentemente essa idéia.
Permitam-me, nobres colegas, que eu sugira e requeira aqui
que façamos um apelo ao Governo Federal, que acionemos a
dinâmica bancada mineira no Congresso Nacional, a fim de
viabilizar urgentemente um tipo de programa de atendimento
dentário á grande massa, utilizando, á primeira hora, e na
emergência, também os dentistas práticos, segundo critérios
exeqúiveis e, naturalmente, sem pretender ferir o brio e o
interesse profissional dos habilitados em escolas
superiores.
Que entre nós se aplique a experiência de países que
insistentemente têm procurado soluções compatíveis com a sua
realidade, aproveitando, sim, os práticos, com 10 ou 15 anos
de trabalho, que seriam orientados, reciclados, colocados
como aptos para auxiliar em empreitada mais ampla.
E a nossa proposta, que esperamos seja acolhida e

aproveitada!
2a Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, Líder do PMDB (2) - indicação dos
Deputados Antônio Roberto e Toninho Zeitune como Vice-
Lideres da Bancada do PMDB (Ciente. Publique-se. Cópia às
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e
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pelos Deputados Marco Régis - falecimento do ex-Senador
Nélson Carneiro, no Rio de Janeiro; Dimas Rodrigues -
falecimento do Sr. Odilon Coelho Sobrinho, em Montes Claros;
e Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Clodoaldo Ferreira
Santos, em Pirapora (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária deliberativa de amanhã,
dia 27, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 12? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado e Arnaldo
Penna, membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, Deputado Irani Barbosa, o Deputado Gilmar
Machado assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Encerrada a 1 parte dos trabalhos, passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres de redação final de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 411, 422,
423, 452, 453, 475, 480, 483, 484, 494, 501, 510, 513 e
515/95, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Anderson Adauto - João Leite
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 1179 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 663/96 -
Requerimentos ngs 1.018 a 1.035/96 - Requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado (2), Ermano Batista e Durval Angelo
- Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e do
Deputado Simão Pedro Toledo- Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Wanderley Ávila, Almir Cardoso, Carlos
Pimenta, Miguel Martini, Maria José Haueisen e Geraldo
Rezende - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
inscrições - Designação de comissões: 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 nos Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha,
Referentes aos Anos de 1992 a 1995; Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nQ 157/95; requerimento do Deputado Bonifácio Mourão;
deferimento - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 319/95;
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto; aprovação -
Pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei ns 370 e 413/95; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval Angelo;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado (2)
e Ermano Batista; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação
de proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.797; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento -
Questão de Ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

- ABERTURA
A- s 14h15min, comparecem os Deputados:

Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Áng elo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
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Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - Jose
Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Hp 663/96

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa
Rita de Caldas imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Santa Rita de Caldas imóvel situado nesse
municipio, no lugar denominado Povoado de São Bento, no
Bairro de São Bento, constituído por um terreno com área
aproximada de 12.321m2 (doze mil trezentos e vinte e um
metros quadrados) e dimensões de ilim (cento e onze metros)
de frente e de lado e 109m (cento e nove metros) de fundo e
registrado sob o nQ 13.033, em 17 de fevereiro de 1932, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de moradias para pessoas carentes.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Bilac Pinto
Justificação: Conforme notas às fls. 130 e 131 do livro n
72 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas,
o imóvel em questão foi doado por José Lázaro Pereira e sua
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mulher ao Estado de Minas Gerais, com o fim de nele se
construir uma unidade escolar, nos termos do Convênio
Especial de 1949, celebrado entre o Estado donatário e o
Ministério da Educação e Saúde.
Ocorre que, até o presente momento, não foi dada ao terreno

nenhuma destinação, e a Prefeitura manifestou o interesse de
utilizar o imóvel para instalar projeto de habitação
popular.
Nada mais justo, portanto, que a doação do imóvel ao
município, e, para tanto, conto com o apoio dos colegas
parlamentares à proposição.
- Publicado, vai o projeto às comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.018/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com
vistas à construção de urna barragem no rio Sitio Novo, no
Município de Porteirinha. (- A Comissão de Política
Energética.)
NQ 1.019/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de um estádio no Município de Montalvânia.
NQ 1.020/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Príncipe de Condé, localizada no Município de João
Monlevade, por seus nove anos de existência.
NQ 1.021/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Perfeita Harmonia, localizada nesta Capital, por
seus nove anos de existência.
NQ 1.022196, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mestre Gentil, localizada no Município de Coroaci,
por seus 12 anos de existência.
No 1.023/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acjuarius 1, localizada nesta Capital, por seus sete
anos de existência. (- Distribuidos à Comissão de Educação.)
NQ 1.024/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornal "Estado , de Minas" pelo editorial publicado na edição
de 22/2/96. (- A Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.025/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Arinos por seus 33 anos de emancipação
político-administrativa.
NQ 1.026/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de bonfinõpolis por seus 33 anos de emancipação
pol it ico-admi nistrat iva.
NQ 1.027/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
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Município de Buritis por seus 28 anos de emancipação
político-administrativa.
NQ 1028/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Formoso por seus 34 anos de emancipação
político-administrativa.
Ng 1.029/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Guarda-Mor por seus 33 anos de emancipação
pol itico-administrativa.
Ng 1.030/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lagamar por seus 33 anos de emancipação
político-administrativa.
Ng 1.031/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lagoa Formosa por seus 36 anos de emancipação
político-administrativa.
Ng 1.032/96, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de São Romão por seus 54 anos de emancipação
político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

 

NQ 1.033/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
solicitando seja encaminhado pedido de informações ao
Secretário da Fazenda sobre a desativação dos postos de
fiscalização nas principais rodovias do Estado. (- A Mesa da
Assembléia-)
NQ 1.034/96, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO
com vistas à recuperação dos trechos de rodovia entre o
Município de Alfenas eos de Paraguaçu, Areado, Campo do
Meio e Boa Esperança. (- A Comissão de Administração
Pública.)
NQ 1.035/96, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja
transcrito nos anais da Casa o editorial de 24/2/96 do
jornal 'A Hora de Januária.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Gilmar Machado(2), Ermano Batista e Durval Angelo.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e do Deputado Simão Pedro Toledo.

Oradores Inscritos

Ávila.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros
da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta Casa é
testemunha de que ocupamos dezenas de vezes esta tribuna com
a finalidade de chamar a atenção dos nossos colegas
Deputados e das autoridades do Estado para . a situação em que
se encontrava a nossa cidade de Pirapora. E bem verdade que,
em respeito aos cidadãos piraporenses que elegeram
determinada pessoa para dirigir o nosso município, nossas
lideranças, assim como nossa liderança em Pirapora, deram um
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prazo, aguardaram ansiosamente durante um período de seis
meses, que se estendeu até um ano, antes que acontecessem os
desmandos que vêm ocorrendo em Pirapora. Não nos
pronunciamos, aqui nesta tribuna, enquanto não venceu o
prazo - não porque acreditássemos naquela coisa que lá está
e que se diz Prefeito -, porque respeitamos os eleitores
piraporenses que quiseram acreditar naquele pseudo-
administrador.
Venceu o prazo de um ano, e Pirapora já estava mergulhada
numa fossa administrativa. Pirapora não tem uma rede de
esgoto definida nem tratamento de esgoto: os nossos dejetos
são dirigidos a uma fossa. Essa é a situação naquela cidade.
Dezenas de vezes viemos a esta tribuna para denunciá-la,
mas, agora, ela é tal que, se não tomarmos medidas urgentes,
Pirapora sairá do mapa. Que medidas seriam essas? Dissemos,
àquela época, em nossos discursos, que dependeríamos da
Câmara Municipal. Dizíamos que Câmara Municipal cassa
Prefeito corrupto, ladrão; Assembléia Legislativa cassa
Governador ladrão, e a Câmara dos Deputados cassa
Presidente. Isso, porque dependíamos única e exclusivamente
da Câmara Municipal. Hoje, obrigatoriamente, já temos um
aliado. Que aliado é esse? O Ministério Público.
Quando mostrávamos nesta tribuna o estado em que Pirapora
se encontrava, não tínhamos como provar, porque não tínhamos
em mãos a prova, cujo ônus cabe a quem denuncia. Hoje, por
força judicial, o Prefeito se viu obrigado a enviar á Câmara
Municipal as prestações de contas, com as notas fiscais.
Além disso, o Prefeito (não sei se digo a Prefeitura) paga
mais uma página do jornal "Hoje em Dia" para dizer que o
Deputado está mentindo, que o pagamento do funcionalismo
está em dia e que sã deve quatro meses. Viram os senhores
uma matéria no "Estado de Minas", dizendo que a casa dele
estava para ser invadida, porque não honrou seus
compromissos. E o jornal que diz isso. Agora, para mim e
para o povo de Pirapora, isso não é surpresa, porque ele
realmente não paga.
Gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores sã um
detalhe dessa história, que é o da merenda escolar. E quem
vem apurando isso é o Estado, não sou eu. O dinheiro foi
para lá, houve um termo aditivo, e as escolas não receberam
merenda. Sã para terem uma idéia, nenhuma creche funciona,
nenhum hospital, tampouco. Os alunos da rede municipal
perderam o ano letivo, porque as escolas não funcionam.
Pasmem os senhores com o que vou dizer: na prestação de
contas, sã com urucum, que é um corante para colocar na
merenda escolar, foram três toneladas. Três toneladas! Está
na nota fiscal, e agora ele está correndo atrás das
Diretoras para que assinem recibos e comprovantes do que não
receberam, como se tivessem recebido.
Senhores, o jornal "Estado de Minas" já publicou o que ele
gastou com remédios, sem ter nenhum posto médico
funcionando, nenhuma creche. A saúde é um caos. Tudo, ali, é
uma calamidade. E a prestação de contas foi feita como? Por
meio de uma farmácia que não existe. As notas fiscais não
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existem. Não é o Deputado Wanderley Ávila que está dizendo,
não- É declaração da Secretaria da Fazenda. Então, agora, a
responsabilidade não é só da Câmara Municipal. Agora, riao
dependemos só daqueles Vereadores mancomunados. A questão
deverá ser de justiça.
Trazemos ao conhecimento da Casa que entregamos ao
Procurador de Justiça uma denúncia-crime e um dossiê e ao
Tribunal de Contas, os xerox das notas fiscais.
Nossa voz não se calará nesta Casa, porque dá até pena dos
funcionários de Pirapora, que estão morrendo de fome. Estão
morrendo à mingua. Pirapora, hoje, é lixo só. Há mais de um
ano que um caminhão não faz coleta. Cada residência está
contribuindo com R$1,00 para pagar caminhões de particulares
para fazerem a limpeza.
Todos os segmentos da sociedade organizada piraporense vão
fazer esta prestação de contas para que o Governador do
Estado tome conhecimento dos fatos. Não é o Deputado
mentiroso" que fala do grande Prefeito de Pirapora. Não é
tão-somente o Wanderley Avila que fala, não. A pessoa da
Qual falamos mora aqui em Belo Horizonte. Foi aqui que a
Justiça veio buscar seus bens. Ele não tem residência em
Pirapora, porque morava no ar. Só vivia de aviãozinho para
baixo e para cima.
Gostaria de fazer uma homenagem aum piraporense e, assim,
a todos que amam aquela cidade. E o Cândido G. Júnior,
conhecido na cidade como Dido, que, num artigo de jornal,
atesta e afirma o seguinte: ( Lê:)

'Nosso Inimigo Público nQ l
Nunca é demais lembrar que Pirapora não chegou a este ponto
da noite para o dia. Há muito tempo, algumas pessoas têm
usado este espaço neste jornal para dar sua contribuição e,
principalmente, procurando cumprir o seu papel de cidadãos,
alertando que somente a participação popular poderá por fim
a este caos, como melhor forma de resolver a crise social e
política do município. Infelizmente, por várias vezes, elas
tiveram que admitir, 'aceitar' e baixar a cabeça quando
quiseram convencê-las de que cada povo tem o governo que
merece, tamanha tem sido a omissão e a irresponsabilidade da
maioria dos vereadores, que o prefeito diz ter em seu bolso,
e a morosidade da nossa justiça.
Particularmente, não mereço e nem acredito nisso. Lutar

sempre, é no que devemos realmente acreditar.
Agora, quando a coisa ficou mais feia ainda, depois dessa
caricatura de prefeito que temos em Pirapora ter fugido dos
seus servidores como um covarde e ter sido salvo pela
Policia, e colocado num camburão (infelizmente não foi na
parte onde merecia ir), algumas pessoas ligam para a Rádio
Pirapora e dizem que ninguém faz nada para resolver a
situação, que Pirapora não tem homem e outras coisas mais -
Se tivessem ido às duas passeatas realizadas, se
comparecessem às reuniões da Câmara, se tivesse ido lá no
dia da votação das CPIs, secomparecessem às reuniões que os
servidores da prefeitura já se cansaram de organizar, talvez
elas ficassem sabendo que no fórum desta cidade já estão
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tramitando diversas denúncias contra este prefeito. Talvez
soubessem que os cinco vereadores da Oposição e o Deputado
Wanderley Avila têm procurado as instâncias superiores em
Belo Horizonte. Infelizmente, a Justiça em nosso pais é
muito morosa e os ministérios e secretarias às vezes
repassam recursos às prefeituras e não exigem imediata
prestação de contas. Estas as únicas causas para este louco
ter feito o que fez com Pirapora. Não existe nenhuma
macumba, nenhuma força oculta protegendo-o. Somente os seus
dez vereadores. Temos que admitir que infelizmente ainda
somos um povo desacostumado a esse tipo de participação
popular e por isso mesmo estamos pagando este alto preço.
Talvez até este prefeito maluco esteja prestando um bom
serviço ao povo, o de ensiná-lo que não se deve calar ante
os desmandos do administrador.
Talvez outra boa opção fosse o povo procurar estes
vereadores que o prefeito diz ter no bolso dele e lhes
perguntasse porque lhe dão guarida. 'Ninguém sabe o porquê.
Se alguém souber, escreva, por favor, para a redação deste
jornal contando. Poderá ganhar um prêmio.
Quem se lembra das placas de obra flQ 1, 2, 3, 4, 10, 15,
60? Onde foram realizadas estas obras? Na fazenda? Se
escreverem ao jornal, aproveitem e digam também onde foi
parar a grana da obra da lagoa (R$3 milhões!!!).
Agora, quando Pirapora se viu sem o seu bom e tradicional
carnaval, não o dos últimos dois ou três anos (eles só
serviram para produzir mais notas fiscais frias), sentiu
realmente, como se não bastasse o sofrimento dos servidores
municipais, o que ê ter um prefeito maluco, que aliás nunca
foi visto em lugar nenhum desta cidade, nem ele nem um dos
seus 40 cunhados, concunhados, amigos ou qualquer outro
integrante do bando.
O que se viu neste carnaval foi dizer Chamaram o prefeito

de rato e ele não se importou. chamaram o rato de prefeito,
o rato se suicidou.". Ou, então, como dizem os versos de uma
marchinha de carnaval distribuída por ai: "Walyd, você não
me engana/ você tem mesmo uma cara de sacana.! Walyd, isto
não se faz/ você não passa de um grande satanás. Xá,
satanás! Xá, satanás'.
Quero, aqui, discordar inteiramente do Sr. Paulo Rabello,

Z que defende a permanência do satanás no poder até o fim do
seu mandato. Ele diz que escorraçá-lo agora seria um prêmio
para ele, satanás. Digo que os nove meses (uma gestação) que
faltam para encerrar o seu mandato servem, no mínimo, para
devolver a tranqüilidade a esta cidade, a certeza de ter se
livrado do satanás. Com certeza, qualquer pessoa, com um
pouquinho de bom senso, negociaria com os servidores
facilmente e teríamos normalizada a limpeza da cidade e a
volta às aulas para 3 mil alunos. O que não existe hoje é
credibilidade no louco do prefeito. Isto já ajudaria a dar
alguma condição ao seu sucessor.
Está sendo aguardada com bastante expectativa a confirmação

das noticias veiculadas na cidade de possível intervenção
estadual no município. Vamos esperar e rezar para que o
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Poder Judiciário não tenha nos abandonado. É nossa única
chance de nos livrarmos do inimigo público flQ 1 de
P i rapora!"
Presto minha homenagem a essa crônica que o Dido escreveu,

porque sei que vai ficar registrada nos anais desta Casa.
Hoje, o Brasil inteiro sabe da situação em que Pirapora se
encontra. O Cândido Júnior nos diz como a situação de
Pirapora é delicada, e a pessoa responsável é tão insensível
que conseguiu acabar até com a maior festa que a cidade tem,
que é o carnaval.
Que cada um dos Srs. Deputados que tenha um amigo em
Pirapora procure sensibilizá-lo, para que faça coro com o
sindicato do funcionalismo público municipal. Muito
obrigado.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Senhor Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, povo nas galerias e imprensa
presente; o tema da Campanha da Fraternidade deste ano de 96
é bastante oportuno: Fraternidade e Política - Justiça e Paz
se Abraçarão. Como sabemos, através dos relatos evangélicos,
Jesus Cristo teve uma prática política bastante engajada, e
esta foi uma das causas para a sua condenação á morte de
cruz. Digo isso para reforçar que o tema proposto tem suas
raízes calcadas na Palavra de Deus e na prática de Jesus
Cristo.
Para nós, políticos cristãos comprometidos com a causa dos
pobres, a Campanha da Fraternidade deste ano é, antes de
tudo, um indicativo de que estamos no caminho certo. E mais:
de que a construção do Reino de Deus começa aqui, a partir
do nosso lugar histórico. Preocupa-nos sobremaneira a
agressiva desigualdade social em que vive nosso Pais, onde
enquanto uma minoria detém todo o poder econômico, mais de
32 milhões de brasileiros passam fome, perambulando pelas
cidades á procura de comida para lhes matar a fome. Nos
deixa indignados ver como são tratados os trabalhadores
rurais sem terra, que arriscam a própria vida para
conquistar o direito a um pedaço de terra, para dele tirar
seu sustento. E não temo dizer que tudo isso também não é
bem visto aos olhos de Deus, Senhor da Justiça e da Paz.
A CNBB, através do texto-base da Campanha da Fraternidade
de 1996, faz severas criticas ao neoliberalismo, hoje em
moda em nosso Pais. São criticas que nós, do PT, estamos
fazendo desde o inicio do governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, nitidamente de inspiração neoliberal. Um
governo que se tem mostrado excludente, atrelado a tudo o
que há de mais retrógrado na politica brasileira. O texto
aponta, sobretudo, para as eleições municipais deste ano.
Para a CNBB, é imprescindível que os cristãos participem
ativamente de todo o processo eleitoral, influenciando
diretamente nas decisões que serão tomadas; do contrário,
não haverá justiça nem muito menos a tão esperada paz.
O nosso Pais chegou em um ponto em que a convivência

pacifica se torna cada vez mais distante. Enquanto os pobres
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lutam pela sua sobrevivência, ora ocupando terras, ora
inchando as grandes cidades, formando aglomerados de
famintos, os ricos vivem presos, cercados de seguranças e
com medo de andar livremente. Mas, senhores, este é o preço
que eles estão pagando pela injustiça que cometem com a
classe trabalhadora, que o que ganha mal dá para garantir a
sobrevivência. E a Igreja, enquanto instituição profética,
não podia fechar os olhos diante de tal situação. Como diz o
profeta Isaias, se nós ficarmos calados diante de tanta
injustiça, as pedras clamarão. Queremos justiça, sim;
queremos paz, sim. Mas não a paz dos cemitérios, que nos
tapa os olhos não nos deixando enxergar a injustiça social
que está ao nosso redor. Necessitamos da paz inquieta de
Cristo Libertador. Aquela paz que não nos deixe dormir nem
calar diante das injustiças. Que o pobre que passa à nossa
frente não fique despercebido. Que os sem-terras, os sem-
tetos, os indígenas marginalizados e os negros discriminados
não nos sejam indiferentes. Que a mulher, tão à margem de
nossa sociedade machista, conquiste enfim o seu lugar na
política. A política necessita da coragem e da determinação
feminina.
Que durante este ano de 1996, sobretudo neste período da
Quaresma, nos lembremos todos nós dessas questões e de que
aqui estamos para representar o povo, pois é através da
política que nossa ação se concretiza. Que façamos da
política o lugar de onde surgirá o homem novo e a nova
mulher, de mãos dadas na luta pela conquista da justiça e da
paz. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

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

Sras. Deputadas, senhoras e senhores presentes no auditório,
senhores representantes da imprensa. ( Lê:)
'Nestes últimos feriados de carnaval, Minas Gerais foi

campeã em acidentes automobilísticos dos quais resultaram em
centenas de feridos e um grande número de mortos. Esses
dados, infelizmente, se repetem sucessivamente ano após ano,
chocando a sociedade mineira e trazendo uma dor sem tamanho
às famílias que perdem seus entes queridos.
Geralmente após essas ocasiões, cria-se a consciência de
que é chegada a hora de não mais se aceitar a situação e de
se tomar providências urgentes. Faz-se grande barulho,
acontecem promessas quase nunca cumpridas para logo apôs, no
assentar da poeira, ficar o dito pelo não dito e a certeza
de que nos próximos feriados novas lágrimas correrão nas
faces das pessoas que certamente perderão seus amigos e
familiares.
Esta Casa não pode ficar à margem desse problema. Temos que
assumir com objetividade o nosso papel e ter a consciência
de que também somos co-responsáveis no momento em que nos
omitimos. E verdade que algumas ações foram esboçadas por
esta Casa como a proibição de venda de bebidas alcoólicas ao
longo das rodovias do Estado e a obrigatoriedade do uso de
cintos de segurança para passageiros de veículos coletivos
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intermunicipais, mas essas são medidas que apenas arranham o
cerne do problema e tornam-se insuficientes para a proteção
das milhares de vidas que são ceifadas todos os anos.
Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha rodoviária
do Pais. São milhares e milhares de quilômetros e a grande
maioria encontra-se em péssimo estado de conservação.
Podemos contar em uma única mão as estradas que possuem
pistas duplas. O relevo geográfico do nosso Estado é
composto, na sua grande maioria, por serras e montanhas, e,
devido a esse fato, o número de curvas seguidas de pontes e
até mesmo de pontes em curva tem contribuído para nos dar o
primeiro lugar em acidentes com vitimas fatais.
E preciso analisar o problema com eficiência, rapidez e

determinação. Aí é que entra a figura desta Casa legislativa
e o trabalho dos Deputados Federais. Podemos propor um
estudo detalhado das leis de trânsito, tanto quanto as que
dizem respeito ao transporte nas estradas como às que tratam
especificamente do transporte urbano.
E preciso uma tomada de posição para analisarmos a

eficiência das campanhas educativas que hoje são levadas ao
público pelos meios de comunicação, fazendo com que haja
acima de tudo uma maior conscientização das nossas
obrigações no lugar de propostas punitivas para aqueles que
teimam em não cumprir as leis vigentes. O Governo, por meio
do DER-MG e da Secretaria de Obras não pode descuidar dos
serviços básicos de conservação das estradas bem como dos
itens de segurança dos veículos- E necessário um controle
mais rigoroso dos veículos que estão rodando pelo nosso
Estado. E comum, ao transitarmos por rodovias estaduais e
federais, depararmos com veículos que não possuem as mínimas
condições de tráfego. Veículos velhos, sem os itens
obrigatórios, como pneus em bom estado, freios que não
funcionam, enfim carros que deveriam se transformar em
sucatas, mas que ainda rodam devido a legislação complacente
que desafia os legisladores brasileiros.
Somente para exemplificar a situação de completo abandono e
descaso dessa legislação, basta compararmos os veículos
nacionais com os importados no item da segurança. Os que vêm
de fora oferecem dispositivos que realmente protegem a vida
dos passageiros, como air-bag, barras da segurança que
circundam todo o automóvel e outras medidas que são
obrigatórias nos países que exportam carros para o Brasil. E
aqui? Aqui, a primeira preocupação é com o lucro. Segurança
nunca foi e nunca será o principal item das nossas
indústrias uma vez que as punições são apenas para os
usuários e nunca para os fabricantes.
No trágico acidente ocorrido na semana passada. o Qual

matou 32 pessoas, ficou clara a falha na segurança desses
veículos. Ao cair da ponte de uma altura aproximada de 16
metros, o ônibus simplesmente foi esmagado uma vez que o seu
teto é feito de alumínio e fibra de vidro não possuindo o
reforço adequado na sua parte superior como possui na parte
de baixo e no chassi.
Não quero ficar aqui apenas com a retórica.
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Vamos propor medidas e promover um amplo debate nesta Casa
para que possamos fazer um diagnóstico mais preciso da
verdadeira situação das nossas estradas bem como conhecer o
que acontece com os milhões de veículos que transitam pelo
Estado de Minas Gerais. Para tanto, como Presidente da
Comissão de Saúde e Ação Social, vamos marcar esse debate,
convidando diversas autoridades ligadas ao Governo, às
empresas de transportes coletivos urbanos e intermunicipais,
a sociedade através de suas representações, a imprensa,
enfim todos os órgãos que possam colaborar nessa grave
missão de passar a limpo a segurança no trânsito de Minas
Gerais. Muitas vezes, uma simples idéia, uma colaboração de
qualquer pessoa pode ser a solução para se minimizar um
problema aparentemente sério.
Nos Estados do Sul do Pais, notadamente no Rio Grande do

Sul, iniciou-se uma campanha educativa apelando para que o
motorista sempre faça uso dos faróis baixos durante o dia. O
simples fato de estar com os faróis acesos durante o dia
torna o veiculo 60% mais visível aos outros motoristas, aos
ciclistas e aos pedestres. Essa medida simples e
praticamente sem custos, reduz em até 20% os atropelamentos
em estradas e em até 15% as colisões frontais. Tão
importante quanto ver bem é ser bem visto: Já é lei em
outros países como na Suécia, no Canadá, na Áustria, e vamos
lutar para que possa ser implantada essa lei no Brasil e de
maneira especial em Minas Gerais. Estamos preparando o
projeto de lei que institui o uso dos faróis acesos em
veículos que trafegam nas estrados do território do Estado
de Minas Gerais durante o dia e vamos apresentá-lo após o
debate que acontecerá na Comissão de Saúde e Ação Social
agora no mês de março. O Deputado Estadual pelo PL do Rio
Grande do Sul Onyx Lorenzoni apresentou igual projeto e
comanda pessoalmente essa campanha contando com a
colaboração total e irrestrita do seu Governo. Os resultados
são os mais significativos e animadores que poderíamos
imaginar. Agora é a vez de Minas, a vez da Campeã em
acidentes automobilísticos acordar e tomar as providências
necessárias parã evitar tanta dor e revolta em sua gente.
Muito obrigado.'
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias: o assunto que nos
traz aqui é uma questão noticiada em todos os jornais, a
qual exige um posicionamento de minha parte e, com certeza,
de cada parlamentar desta Casa. Enfrentamos uma situação de
grave desajuste nas finanças públicas, que se abate sobre a
União, os Estados e os municípios; sintoma de aguda crise
que ameaça a estabilidade conquistada pelo plano econômico,
a democracia e a paz social.
Mesmo a carga tributária de 1995 tendo alcançado um dos

maiores patamares dos últimos anos, o déficit verificado no
conjunto do setor público ficou em torno de 4% do P16. A
esta dramática realidade devemos acrescentar, pela
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experiência, que déficit quase sempre acarreta inflação,
falência, recessão, desemprego, os quais, por sua vez,
derivam numa dramática diminuição na qualidade de vida de
toda a população e na pauperização das maiorias carentes.
Ainda, é preciso dizer uma dura, mas inevitável verdade: o
brasileiro não suporta mais aumento na já escandalosa carga
tributária a que vem sendo submetido.
Nessas circunstâncias a pergunta que nos instiga e: qual e

o perfil do Estado que queremos? O conjunto da sociedade e,
especialmente, a liderança política têm que enfrentar, com
urgência, essa questão. O Estado de bem-estar social que se
implantou como resposta ao fracasso do liberalismo clássico,
para produzir justiça e para exorcizar a tentação
autoritária, mostrou suas próprias fragilidades.
Paternalismo e intervencionismo estatais acabaram
aniquilando a iniciativa privada, fomentando o parasitismo,
a inércia e a irresponsabilidade.
Empresários e trabalhadores habituaram-se a jogar a culpa
de tudo nos governos e a esperar todas as soluções dos
governantes, lavando as mãos diante de qualquer questão,
eximindo-se, até mesmo, de responsabilidades indelegáveis,
corno as atinentes ao futuro pessoal, à subsistência da
família, à saúde financeira da empresa, à educação dos
filhos no seu mais essencial sentido. Esse modelo de
administração que, no Brasil, sintomaticamente, nasceu sob a
égide do Estado Novo, está definitivamente ultrapassado.
Bastou recuperarmos os referenciais e a verdade econômica
que havíamos perdido no caos inflacionário para mostrar-se
inviável, insustentável e contraditório. A crise chegou ao
limite.
A falência do sistema previdenciàrio, a impossibilidade de
investimentos em saúde, educação, habitação e segurança, o
gigantismo e a ineficiência da máquina administrativa, os
cofres vazios mostram que chegamos ao fundo do poço. E
preciso mudar já, antes que seja tarde demais. No âmbito
federal, discute-se, neste momento, a reforma
administrativa. Confessamos que, embora, no geral,
concordemos com ela, nós a julgamos tímida comparada aos
desafios do momento. Nós preferiríamos ver, na mesa de
debates, um projeto global de reforma do Estado, isto é, ir
ao fundo, para afastar as nuvens de tempestade que pesam
sobre o nosso horizonte nacional, colocando-nos na senda
segura de uma Nação em pleno desenvolvimento para alcançar o
bem comum da nossa sociedade.
Sem fazer concessões ao credo liberal, não podemos
concordar com a hipertrofia estatal vigente. E imperativo
desconcentrar e descentralizar a administração pública,
abrindo espaço para que a iniciativa privada e a própria
sociedade assumam seu lugar e sua responsabilidade na
construção de um Brasil melhor e justo. Delegar e intervir
mais criteriosamente, permitindo que os particulares e os
diversos setores organizados da sociedade exerçam sua
criatividade e seu direito de participar nas decisões que os
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atingem são os princípios que se impõem na moderna
administração pública. -
No contexto de uma ampla discussão, consideramos legitima a
preocupação com o tamanho da máquina administrativa e com o
volume de gastos com os salários do funcionalismo. Em Minas
Gerais, as despesas com pessoal chegaram, em 1995. a 78,12%
da receita corrente liquida arrecadada. Ocorre Que esse
montante inclui receitas vinculadas, Que não podem ser
destinadas ao pagamento de salários e aposentadorias e têm
seu uso previamente designado para projetos e atividades
especificas. Se levarmos em conta, apenas, os recursos
ordinários correntes, ou seja, o que, efetivamente, o
Governo tem livre no cofre para gastar com pessoal, custeio,
dividas e investimentos, chegamos à conclusão de que Minas
despende com pessoal 95,58% do que arrecada, o que é um
absurdo.
Não devemos fazer do funcionalismo público o bode

expiatório desse processo de racionalização e modernização,
o que seria uma injustiça, se considerarmos tantos
servidores capazes, bem preparados e honestos que executam
.suas tarefas como autêntico sacerdócio. Trata-se,
entretanto, de uma situação objetiva. A máquina estatal não
pode ser um fim em si mesma. Ela não pode existir, apenas,
em função do próprio conservar-se, pois sua razão de ser é
servir ao bem comum. As práticas do passado, em que cargos
públicos eram moeda eleitoral corrente, provocaram um
crescimento desmedido dos quadros funcionais e têm que ser
abolidas. Devem acabar os cargos e as funções comissionados.
A reforma e a modernização da administração pública é uma
prioridade inquestionável. Levá-la a cabo com a desejável
profundidade, sem desvirtuar seus objetivos originais é
tarefa que exige firmeza. Será preciso mudar toda uma
cultura e extinguir privilégios, será inevitável contrariar
interesses de corporações poderosas, mas não se pode ter
medo de fazer mudanças que são inadiáveis. Ora, é preciso
que o Poder Legislativo assuma seu papel na condução desse
processo de transformação. A nós, como representantes do
povo, cabe a responsabilidade de cuidar dos seus legítimos
interesses para que todas as decisões sejam tomadas com
justiça. Se não soubermos tomar as decisões certas e
necessárias nesta hora decisiva, poderemos estar
desperdiçando uma oportunidade de ouro para o futuro do
Brasil e, especialmente, de Minas Gerais.
E preciso compreender que é melhor ficar com a razão e com
a sociedade que temer o alarde de uma minoria de
privilegiados. O povo nos julgará pelo que fizermos para pôr
fim ao clientelismo e ao gigantismo da máquina estatal, isto
é, para assegurar a estabilidade econômica e garantir o pão
na mesa do trabalhador. E mais importante ter a consciência
tranqüila e ser aprovado no julgamento popular que recuar
diante das pressões de um e outro lado. Que as reformas
sejam feitas com total transparência, com plena clareza de
objetivos è sem perseguições políticas. Entretanto, que se
faça o que deve ser feito. 0 contribuinte não pode continuar
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sendo massacrado para fazer face a folhas de pagamento que
fogem á racionalidade. O salário do trabalhador não pode
continuar sustentando a hipertrofia estatal e alimehtando um
perverso processo de concentração de renda.
Com base nessas considerações, vemos, com satisfação, que
chegam a esta Casa as primeiras propostas para a reforma
administrativa estadual. São, ainda, propostas tímidas,
porque medidas mais profundas dependem das alterações que
deverão ser feitas na Constituição da República, mas já são
o indício de que Minas continua na frente e empreende sem
temor as mudanças inadiáveis exigidas pelo momento presente.
Estejam certos de que novas medidas virão, e, se, para
salvar os interesses da sociedade, for preciso quebrar
privilégios, isso tem que acontecer. O importante é que tudo
se faça segundo a lei, o respeito ao direito, mas com
firmeza, sem titubeios ou recuos.
Temos a convicção de que os congressistas saberão, nesta
hora, desincumbir-se da missão que a história lhes coloca
nas mãos e dotar nosso ordenamento jurídico de instrumentos
para uma reforma do Estado definitiva, eficaz, apta a
corrigir as distorções crônicas que, nos dias de hoje,
cobrem de sombras e incertezas os horizontes pátrios. Ternos
a confiança de que os nobres colegas Deputados Estaduais não
negarão seu apoio a um processo que promete, para nossa
gente, dias melhores, de paz e prosperidade.
Medidas que, a principio, podem parecer duras, são,
entretanto, a garantia de que nosso povo poderá ter
atendimento médico de qualidade, saneamento básico,
educação, habitação e segurança. De nós depende que o Estado
retome sua capacidade de investimento nos setores e serviços
prloritãrios. De nós depende a retomada do desenvolvimento
sustentável, a geração de empregos, a supressão das
disparidades regionais. Ao enfrentar os desafios da reforma
administrativa, pensemos no que 16 milhões de mineiros
esperam de nós. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, em outubro do
ano passado visitei Pirapora, atendendo a insistentes
convites que havia recebido de companheiros do PT, para
visitar a cidade e lá fazer uma reunião para se discutir
sobre ética na política.
Confesso, também, aos senhores que fui pela vontade e pela

curiosidade de conhecer o rio São Francisco. Já tinha estado
antes em Januária para uma reunião, mas a visita foi tão
corrida que não conheci o famoso rio. E aquela curiosidade,
aliada aos convites dos companheiros, possibilitou-me
conhecer a hospitalidade do povo de Pirapora. Ao chegar lá,
pude constatar, "in loco", algumas denúncias que eu havia
ouvido de corrupção existente naquela p refeitura. O Prefeito
da cidade, Sr. Walid Ramos Abdala, estaria se apropriando do
dinheiro público.



Eu ouvi aquele povo. É claro que, no meio daqueles que
falaram, daqueles que reclamaram, estavam alguns_ dos que
hoje estão aqui apoiando o Prefeito. Ouvimos as seguintes
reclamações: já não havia coleta de lixo; muitos professores
estavam abandonando as escolas; o pagamento estava atrasado.
No ano passado, visitei Pirapora. Hoje, temos o prazer de
ver invertida a situação. Recebemos a visita de
piraporenses, Sr. Presidente. Hoje, recebemos a visita de
piraporenses. Estamos entendendo essa visita como um gesto
de democracia. A nossa frente estão aqueles que vieram em
quatro ônibus para defender o Prefeito. Não sabemos quem
financiou os quatro ónibus. A nossa direita estão aqueles
que vieram para ajudar na denúncia. Vieram em um ônibus, que
foi financiado pela Bancada do PT. Queria dizer mais: ouvi
de várias pessoas que, entre aqueles que vieram para
defender o Prefeito, está o Secretário de Finanças, Sr.
António de Souza Filho, estão pessoas que ocupam cargo de
confiança, mas também estão trabalhadores públicos do
município, inclusive gente que está movendo ação na justiça
contra o Prefeito, porque não recebem seu pagamento. Não
questionamos a presença do Secretário de Finanças, Sr.
Antônio de Souza Filho, nem a dos que têm cargo de
confiança, apoiando o Prefeita. Eles têm motivos pessoais e
até inconfessáveis para esse apoio. Questiono, sim, aqueles
que foram aliciados. Não quero julgá-los, até entendo a
situação. uma pessoa cansada, estressada, com pagamento
atrasado, aceita dar um passeio em Belo Horizonte; ainda
mais quando, juntamente com o passeio, vai receber de
R$10,00 a R$So,Oo. E Isso que ouvimos. Alguns estão
recebendo R$10,00; outros recebem R$20,00, R$30,00 e outros
recebem até R$50,00 para vir a Belo Horizonte. Não sei que
argumentos teriam aqueles que defendem o Prefeito, além dos
gritos que dão. Gostaria de entendê-los. Sei dos argumentos
que ouvi em Pirapora e que ouvi aqui desse pessoal ao
Prefeito.
Pirapora é uma cidade que tem uma arrecadação de cerca de

R$1.000.000,00 por mês. E a segunda em arrecadação no Norte
de Minas. Apesar disso, funcionários estão com o pagamento
atrasado de 8 a 11 meses. Mais ainda: 3.702 alunos perderam
o ano de 1995, porque os professores se cansaram e deixaram
a escola. A coleta de lixo não está sendo feita na cidade.
Entendo que o Deputado Wanderley Ávila, que me precedeu,
tenha falado, aqui, que Pirapora virou um lixo. Entendo a
reação dele. Ninguém quer ver sua , cidade chamada de lixo.
Entendo que o Deputado Wanderley Ávila tenha feito esse
comentário, num arroubo de indignação. E força de expressão,
porque montes de lixo estão pela cidade toda.
Quero lembrar, aqui, uma quadrinha popular, de uma música
muito bonita. "Toda cidade parece pequena se comparada a um
pais, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser
feliz". Pirapora, com cerca de 50 mil habitantes, é uma
cidade bonita. E uma cidade hospitaleira, e os seus filhos,
que protestam, aqui, hoje, não querem, naturalmente, vê-la
transformada num caos. Eles estão exercendo o seu direito de
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cidadania. Quero dizer algo aos senhores, mas não me dirijo
àqueles que estão no meio da corrupção; não me refiro
àqueles que fazem parte do secretariado; não me refiro aos
que têm cargo de confiança. O meu apelo vai para aquele que
está ai na frente, no meio dos corruptos que defendem o
Prefeito. Aquele que veio, por R$10.00. por R$50,00. Que
vocês, companheiros empobrecidos, espoliados, quando
voltarem para sua cidade, ponham a cabeça no travesseiro e
pensem que está na hora de exercer a cidadania, que está na
hora de começar a ser feliz. Sr. Presidente, eu gostaria de
ter garantia de fala.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, contra fato não há
argumento; contra fato não adiantam gritos; não adianta
fúria; não adianta paixão. Acabamos, agora, de participar de
uma coletiva com a imprensa, onde um Vereador da cidade,
juntamente com o Presidente do Sindicato - dos Servidores
Públicos e ainda, o advogado dos servidores públicos, Dr.
Januário Lacerda, trouxe inúmeras notas frias da Prefeitura
de Pirapora. Só para os senhores terem uma idéia, em 1993,
no mês de julho. o Prefeito e aqueles que o apóiam se
apoderaram de quantia equivalente a R$81.000,00. Só em um
mês! Todas as contas, notas frias e notas de empenho estão
em nome das firmas e empresas da cunhada e de outros
parentes do Prefeito, e todos os valores foram depositados
numa mesma conta bancária, em nome do Sr. Pedro Ronaldo
Alves. Essas notas estão em poder da imprensa. São notas
frias.
Tenho a certeza de que aqueles muitos, não todos, mas

muitos, que aqui, hoje, estão defendendo o Prefeito, não têm
conhecimento disso, porque, se tivessem, pela honestidade
que acredito que ainda existe em vocês, não viriam aqui
defender corruptos Que exploram Pirapora. Era o que tínhamos
a dizer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, dois assuntos de grande
importância me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro
deles diz respeito á apreciação pelos ilustres pares de
projeto de lei com o seguinte teor. (- Lê:)
"Estabelece a obrigatoriedade de esclarecimento dos efeitos

de uso de drogas nas escolas das redes pública e privada do
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Os currículos de lQ e 2Q graus das Escolas das
redes pública e privada, obrigatoriamente, devem incluir
disciplina esclarecedora dos efeitos do uso das drogas
entorpecentes e psicotrópicas, assim entendidas aquelas que
causam dependência física ou psicológica.
Art. 2 - Ao Conselho Estadual de Educação compete elaborar
o programa curricular básico, considerando-se a realidade
social e cultural do Estado.
Art. 30 - A disciplina poderá ser ministrada de forma
isolada ou inserida em outra matéria.



Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 5p - Revogam-se as disposições em contrário."
Quero justificar, Sr. Presidente: o projeto de lei ora
submetido á apresentação da Assembléia Legislativa objetiva
derrubar o tabu com o qual as drogas têm sido tratadas. As
nossas crianças precisam ser orientadas para que, quando
jovens, não caiam no equivoco que já ocasionou tragédias
incontáveis nas sociedades de quase todos os países-
De acordo com os estudiosos do problema, todas as drogas
podem causar dependência psicológica. O usuário passa a
viver em função da droga. A dependência física acontece
quando o corpo humano se adapta de tal forma á droga que
passa a precisar dela para seu funcionamento normal.
Considero oportuno lembrar aos ilustres membros do Poder
Legislativo que a aprovação desse projeto não contraria a
Constituição Federal, que, em seu art. 24, IX, diz que
"compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e
desporto". Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres
pares desta Casa para a aprovação do projeto de lei em tela.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o outro
assunto de importância que me traz á tribuna é relativo à
questão do turismo. No ano passado, houve aqui um seminário
sobre turismo. Como sou muito objetivo com relação à
exploração turística no nosso Pais e, fundamentalmente, no
Estado de Minas Gerais, quero debater essa questão no ano de
1996. Nós precisamos, como representantes do povo, sair do
sonho e da utopia e cair na realidade. A exploração
turística no nosso Pais está tão distante que, sefizermos
política hoje, no começo de 1996, os efeitos só virão a
beneficiar a Nação brasileira daqui a, no mínimo, 40 ou 50
anos, tal é o atraso em que se encontra a nossa exploração
turística.
A 'Folha de São Paulo" do dia 21/2/96 traz o seguinte

editorial. (- Lê:)
"Os dados são eloqüentes e não podem apenas fazer parte de

uma simples querela bairrista: segundo a Associação
Brasileira de Agentes de Viagens, em 95 o Brasil recebeu
menos turistas que a Argentina (3,9 milhões) e o Uruguai
(2,2 milhões). Visitaram o país em 95 1,8 milhão.
Em se tratando de países com problemas econômicos

similares, parece difícil justificar tamanha disparidade
entre eles na captação de uma demanda por serviços que,
afinal, representam uma preciosa fonte não apenas de
divisas, mas também de postos de trabalho diretos e
indiretos. Além disso, o potencial geográfico de atração
turística do Brasil é incomparavelmente mais elevado que o
dos outros vizinhos.
Considerando que há dez anos os visitantes somaram 2

milhões, e que só entre 86 e 90 o Brasil perdeu quase 1
milhão de visitantes, parece evidente que o pais está
carecendo de uma política mais agressiva de atração de
turistas.
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Não se podem menosprezar pelo menos três fatores que
contribuem para a tímida performance do Brasil. A imagem do
pais no exterior mantém-se bastante negativa no que se
refere a esse setor, sendo ainda muito fortemente associada
a violência urbana e devastação ambiental. Além disso, a
falta de investimentos em promoção e infra-estrutura tende
infelizmente a reforçar essa imagem. Por fim, o elevado
custo das viagens, agravado pela sobrevalorização do real,
torna pouco atrativa a locomoção para cá.
E evidente que tanto a quebra do monopólio na navegação de

cabotagem quanto a dilatação de 3 para 5 meses no prazo de
concessão de vistos, recentemente aprovadas, poderão dar
algum fôlego à atividade turística. Mas talvez o país não
possa se dar ao luxo de, primeiramente, 'arrumar a casa",
como propõe o presidente da Embratur, para depois voltar a
atrair turistas.
Do contrário, a indesejável modalidade do turismo sexual e

o deletério tráfico de menores acabarão sendo os únicos e
deploráveis atrativos para uma espécie de demanda que não se
deseja cativar.'
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil não tem estradas.
o Brasil possui o mais caro custo de vida do mundo,
fundamentalmente para o turista; não dispõe de hotéis em
diversos pontos necessários e, quando eles existem, são
caríssimos, se comparados aos da Europa, dos Estados Unidos
e até mesmo de outros países do Caribe e da própria América
do Sul. Como podemos pensar em ficar debatendo o assunto e
realizando seminários sem nenhuma ação, sem nenhuma reação
legalista que nos permita antever um futuro para que, como
disse no começo da minha conversa, daqui a 40, 50 anos
possamos usufruir desses benefícios propiciados pelo
turismo?
Os países adiantados da Europa, os Estados Unidos e outros
países do mundo, exploram o turismo, sendo que 50, 60 ou até
70% de seus recursos vêm da indústria turística. O Brasil
está decaindo. Existem nada mais, nada menos do que as
atrações turisticas naturais. Não existe, na verdade,
estrutura. Não existe chamativo para atrair o turista,
aqueles Que têm dinheiro como o europeu, o americano, o
japonês, o asiático, para aqui virem gastar, gerando renda
para o Pais, deixando aqui seu dinheiro e dando, por meio
dos serviços necessários, emprego aos brasileiros. Caso você
vá a uma churrascaria gaúcha aqui em Minas Gerais, em Belo
Horizonte, assente-se e sirva-se de um rodízio, levantará e
pagará de RS22,00 a R$25,00 por pessoa. Sr. Presidente,
serve-se, num restaurante em Paris, por R$20,00 ou R$18,00 o
mesmo cardápio.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pega-se um avião, hoje, em
São Paulo e chega-se a Buenos Aires, a quase 2.000km de
distância, pagando-se R$208,00. Pega-se um avião aqui, em
Selo Horizonte, para ir a Uberlândia, pagando-se R$230,00.
Gostaria de continuar debatendo o assunto mas recebi o
sinal avisando que meu prazo regimental se esgotou. Mas
voltarei ao assunto em outra oportunidade, porque quero,
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aqui, desmascarar essa falsa pregação de que o turismo
brasileiro é viável e pode ser explorado.
Não é viável, não pode ser explorado por isso que estou

dizendo aqui. Aqui está a "Folha de S. Paulo" • que fez o
levantamento. Estou apenas complementando, porque a "Folha"
não disse nada disso.
Sr. Presidente, quero voltar a falar desse assunto no
transcurso desse ano legislativo.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -
Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência passa à
2 parte da reunião, com a ia fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar 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 nos Municípios de Contagem, Congonhas e
Varginha, Referentes aos Anos de 1992 a 1995. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente - Deputado José
Maria Barros; pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo Rezende;
suplente - Deputado José Henrique; pelo PPB: efetivo -
Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente
- Deputado Leonidio Bouças; pelo PT: efetivo - Deputado
Gilmar Machado; suplente - Deputado Durval Angelo; pelo PDT:
efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Alencar da Silveira Júnior; pelo PL: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos.
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 pela Comissão de
Educação - aprovação, na 24ê Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ns 131/95, do Deputado Bonifácio Mourão, 292/95, do
Deputado Irani Barbosa, e 522/95, do Deputado Wanderley
Avila; e dos Requerimentos ns 992 a 1.009/95, do Deputado
Wanderley Ávila (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. Wilson Mendes Junho,
em Natércia (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 157/95, do Deputado
Bonifácio Mourão, que autoriza a permuta de imóvel com o
Município de Governador Valadares. D parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Incluído em ordem do dia
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa,
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requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando a
retirada de tramitação do projeto A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. - 244 do
Regimento Interno.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade

do Projeto de Lei nQ 319/95, do Deputado Glycon Terra Pinto,
que dá nova redação ao " caput ' do art. 159 da Lei ng 11.404,
de 26/1/94, que contém normas de execução penal. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa
requerimento do autor, Deputado Glycon Terra Pinto,
solicitando o adiamento da discussão do parecer da Comissão
de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n
319/95. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade
dos Projetos de Lei ns 370/96, do Deputado Elmo Braz, que
dispõe sobre iniciativas de controle do meio ambiente e de
geração de recursos decorrentes de exploração de recursos
minerais; e 413/95, do Deputado kemil Kumaira, que
acrescenta dispositivo à Lei ng 11.717, de 27/12/94, a qual
institui o Adicional de Local de Trabalho para servidor em
efetivo exercício em estabelecimento penitenciário (Arquive-
se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo,
solicitando seja transformada a 2 parte da reunião
ordinária em especial, para receber o Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de
Araújo, para pronunciar-se acerca da Campanha da
Fraternidade de 1996, cujo tema é 'Justiça e Paz se
Abraçarão. A Presidência defere o pedido, de conformidade
com inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará data.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, na forma regimental requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado(2), em que solicita a tramitação,
em regime de urgência, dos Projetos de Resolução ngs 659 e
660/96; e Ermano Batista, em que solicita sejam expedidos
ofícios aos Deputados Federais da Bancada mineira no
Congresso Nacional, para que se patrocine uma emenda
constitucional com vistas a facilitar o acesso da massa
populacional aos serviços médico-odontolôgicos (Cumpra-se.).

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á 1
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 Veto
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.797, que altera a Lei n
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto aos arts. Sg, 4g, 6, 7g e 9Q e ao
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parágrafo único do art. 5. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão Vem à Mesa
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a
votação destacada do veto ao art. ag da Proposição de Lei n
12.797. A Presidência defere o requerimento nos termos do
art. 244, inciso XVII, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a V.
Exa. que, de plano, suspenda a reunião, pois não há número
regimental para a votação e a discussão dos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro e
Olinto Godinho, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e informa aos Deputados que a
reunião se destina a ouvir a Sra Elaine Dutra Pessoa, Chefe
da Representação da Superintendência de Seguros Privados-
SUSEP-, e os Srs. Denilson Mariano de Paula, Gerente de
Contas da Itaú Seguros S.A.; Fernando Antônio Grossi
Cavalcanti, Gerente-Geral da unidade de Belo Horizonte da
Nacional Seguros; João Continentino de Araújo Santos,
Superintendente Regional de Minas Gerais da Minas Brasil
Seguradora; Júlio César Murta e Adelson Almeida Cunha,
respectivamente, Superintendente Operacional e
Superintendente Técnico da Bemge Seguradora, e Mauro Pereira
Minsky, Diretor Regional em Belo Horizonte da Sul América
Seguros, que prestarão esclarecimentos sobre o não-
cumprimento do previsto nos contratos de seguro de veículos
quando da ocorrência de sinistros. Após, o Presidente
solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência registra a
presença dos Srs. Carlos Eduardo Diniz Fonseca, Gerente de
Produto Automóvel da Minas Brasil Seguradora; Fernando
Eduardo Carvalho, representante da mesma empresa, e Euler de
Moura Soares Filho, Assessor Jurídico da Sul América
Seguros, e de outros representantes de empresas seguradoras
e, logo após, concede a palavra ao Deputado Olinto Godinho
para que explique o objetivo da reunião, O Presidente tece
as considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra aos
convidados para que façam as suas explanações e respondam às
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indagações dos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, O
Presidente agradece o comparecimento dos convidados, dos
Deputados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro - Carlos
Pimenta - Antônio Andrade - Gil Pereira.
ATA DA 32g REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo
Penna, Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado
Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT) e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência dá prosseguimento à discussão do parecer do
relator, Deputado Simão Pedro Toledo, sobre o Projeto de Lei
np 576/95, adiada em virtude de pedido de vista formulado
pelo Deputado Anivaldo Coelho em reunião anterior, O
Deputado Gilmar Machado justifica a ausência do Deputado
Anivaldo Coelho e solicita ao Presidente que retire da pauta
a referida proposição, em virtude da complexidade da
matéria. A Presidência acolhe o pedido e determina sua
retirada da pauta. Na ausência do Deputado Leonidio Bouças,
relator dos Projetos de Lei ns 570, 579 e 598/95, a
Presidência redistribui as proposições aos Deputados Arnaldo
Penna, Simão Pedro Toledo e Ivair Nogueira, respectivamente.
Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite parecer que
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 570/95. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Simão
Pedro Toledo emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 579/95 na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresenta. Discutido e votado, é aprovado o parecer. O
Deputado Ivair Nogueira emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei np 598/95 com a Emenda nQ 1, que apresenta.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. A Presidência
determina o envio do Projeto de Lei no 570/95 ao Plenário,
para inclusão em ordem do dia, atendendo ao disposto no art.
189 do Regimento Interno. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário.
A Presidência defere requerimento do Deputado Leonidio
Bouças, no qual solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nQ 491/95, de sua autoria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna - Leonidio
Bouças - Anivaldo Coelho. -
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Bilac Pinto, Anivaldo Coelho e Elbe
Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa destinar-se a reunião a apreciar a pauta. Passa, em
seguida, ã leitura de oficio do Dr. Ruy José Vianna Lage,
Presidente da COPÂSA-MG, em que descreve a primeira
abordagem sistematizada desenvolvida pela entidade sobre as
disponibilidades hidricas subterrâneas no Estado de Minas
Gerais. Logo após, designa a Deputada Elbe Brandão para
relatar os Requerimentos nQs 941/95, do Deputado Luiz
Antônio Zanto; 946, 947, 949 e 950/95. do Deputado Gil
Pereira. Passa-se à 2 parte da reunião, em que o Deputado
Anivaldo Coelho, relator no 2Q turno, do Projeto de Lei n
450/95, da Deputada Elbe Brandão, o qual altera a Lei n
7.230, de 17/5/78, que cria a Medalha do Mérito Barão de
Eschwege, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no 1Q turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, em que a
Deputada Elbe Brandão opina pela aprovação dos Requerimentos
nQs 941/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto; e 946, 947, 949
e 950/95, do Deputado Gil Pereira. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 351/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao Municipio de Timóteo.
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Publicada em 8/7/95, veio a proposição a esta Comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O arL
103, V, ' a 11 do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa, agora, ao exame do projeto.
Fundamentação

Pretende a proposição em tela desonerar a Prefeitura
Municipal de Timóteo das despesas com o aluguel dos prédios
onde funcionam as turmas do pré-escolar municipal,
construindo uma escola municipal no referido terreno.
A autorização legislativa é uma exigência imposta no nosso
ordenamento jurídico para os casos de alienação de bens
públicos.
Analisando-se os aspectos formais relativos á tramitação do
projeto em pauta, observamos que eles atendem aos ditames
das ordens jurídica e constitucional vigentes.
Entretanto, o projeto objetiva autorizar a reversão do
imóvel, enquanto a doação é a figura jurídica apropriada ao
processo legislativo, razão pela qual aprimoraremos a
proposição mediante apresentação de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
351/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA 14g 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Timóteo imóvel de propriedade do Estado,
situado nesse município, na Rua Três do Bairro Alegre,
constituído de terreno com área total de 487,00m2
(quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), denominado
lote 285, confrontando, pela frente, numa extensão de 25,18m
(vinte e cinco metros e dezoito centímetros), com os lotes
290 e 10; pela esquerda, numa extensão de 25,00m (vinte e
cinco metros), com os lotes 150 e 160, conforme o registro
R-1-29.350 do livro 2-08 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Coronel Fabriciano.".
Sala das comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Anivaldo Coelflo, relator -
Arnaldo Penna - Leonidio Bouças.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 495/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Arnaldo Canarinho, tem
por escopo declarar de utilidade pública o Centro Recreativo
Águia de Ouro, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 28/9/95, veio preliminarmente o projeto a esta
Comissão, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o
art 103, V, "a", do Regimento Interno.
Tendo sido cumprida a diligência solicitada pela relatoria
em reunião anterior, passamos à análise da proposição.

Fundamentação



A matéria é regulada pela Lei flQ 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre
os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se
que a instituição cumpre as exigências da lei supracitada,
nada havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Pelo, exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
495/95 na forma proposta.
Sala das Comissões. 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 548/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE
-, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 27/10/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao q ue dispõe o art. 195,
C/C o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta
Comissão dá prosseguimento à análise da matéria.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade
funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Fica
atendido, assim, o disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. lQ

do projeto, com vistas à correção do nome da entidade, o que
fazemos por meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
548/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo - AMBASE -, com sede
no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

119 569/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
tela propõe seja declarada de utilidade pública a Casa de
Formação e Apoio ao Menor, com sede no Município de Bom
Despacho.
Publicado em 18/11/95, 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
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade

funciona há mais de dois anos, tem personalidade juridica, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Fica
atendido, assim, o disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
569/95 na forma proposta.
Saia das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 573/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, de autoria do Deputado José Maria
Barros, tem por escopo declarar de utilidade pública o
Sindicato Rural de Pirapetinga, com sede no Município de
Pirapetinga.
Publicado em 18/11195, 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
Conforme a documentação anexada ao projeto, o Sindicato

Rural de Pirapetinga é pessoa juridica sem fins lucrativos,
funciona há mais de dois anos e os membros de sua diretoria
não são remunerados. Assim, a instituição atende plenamente
ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
573/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 575/95
Comissão de Constituição e Justiça

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

análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com
sede no Município de Passos.
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Publicado em 18/11/95, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c O arU 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulamentada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65,

com a redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública.
Consultando-se a documentação juntada ao processo,
verifica-se que a entidade atende às exigências da lei
citada, nada havendo, pois, que impeça a tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
575/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 578/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Pais, Amigos e Mestres - APAM - do Colégio Militar de
Belo Horizonte, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicada em 22/11/95, a proposição foi encaminhada a esta

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830,

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades.
O exame da documentação apresentada demonstra que a
Associação cumpre as exigências da referida lei, merecendo,
portanto, o titulo declaratôrio de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
578/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 581/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o Projeto de Lei ng
581/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Santa Quitéria, com sede no Municipio de
Congonhas.
Após sua publicação em 24/11/95, vem o projeto a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art 103, V, 'a', do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição trata de matéria regulamentada pela Lei flQ
5.830, de 6/12/71, que estabelece os critérios para a
declaração de utilidade pública de entidades.
A documentação apresentada atende aos requisitos contidos
na referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
581/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 582/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto

de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
entidade Cáritas Diocesana de Patos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas.
Publicado em 24/11/95, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame encontra-se em consonância com o
disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que determina os
requisitos necessários para a declaração de utilidade
pública: ter a entidade personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos com diretoria idônea e
não remunerada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
582/95 em sua forma original.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 583/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Navarro
vieira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio
Paranaiba, com sede no Município de Rio Paranaiba.
Nos termos regimentais, compete a esta Comissão examinar a
matéria preliminarmente quanto aos as pectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundament ação
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade
em tela atende aos quesitos previstos na Lei nQ 5.830, de
6/12/71, para que possa ser declarada de utilidade pública.
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Com efeito, a APAE de Rio Paranaiba é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, e seus membros são de reconhecida
idoneidade moral e nada percebem pelo exercício de suas
funções
No entanto, cumpre-nos oferecer emenda á proposição a fim

de se aprimorar o texto do seu art. lQ.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
583/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - ÂPAE de Rio Paranaiba,
com sede no Município de Rio Paranaiba.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 584/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto
de Lei ng 584/95 visa a declarar de utilidade pública a
Congregação dos Deficientes Auditivos de Beagá - CODABE -,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame

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

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis á declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei flQ 5.830, de 6/12/71.
Verifica-se pela análise dos documentos apresentados que a
instituição em análise tem personalidade juridica, 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 exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
584/95 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 586/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei ng
586/95 pretende declarar de utilidade pública o Movimento
Comunitário de Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Publicado em 25/11/95, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
a R do Regimento Interno.

Fundamentação
No que se refere aos aspectos juridico-constitucionais

pertinentes, a entidade cumpriu o que determina a Lei flQ
5.830, de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a
declaração de utilidade pública de entidade. Constata-se,
pois, que a instituição tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, os seus diretores nada
recebem pelo trabalho que fazem e são pessoas idôneas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
586/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 587/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n
587/95 visa a declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa.
Após sua publicação em 25/11/95, 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 entidade em causa é dotada de personalidade jurídica,

está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelos
cargos que exercem.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
587/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 688/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Candelária - ACAM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 28/11/95, 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.
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Fundamentação

Conforme documentação anexada ao projeto, a ACAPA é pessoa
jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos,
e os membros de sua diretoria não são remunerados. Assim, a
instituição atende plenamente ao disposto na Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade pública
de entidades.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. lQ

do projeto, para fazer constar o nome atual da entidade.
Conclusão

Pelo exposto, concluirmos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
588/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

dos Moradores do Bairro Candelária - ACAPA -, com sede no
Município de Belo Horizonte
Sala das Comissões. 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 592/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 592/95, do Deputado Toninho Zeitune,

pretende declarar de utilidade pública o Instituto Histórico
Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, foi a

proposição desarquívada e publicada em 13/5/95 e veio a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
Em requerimento aprovado em 19/12/95, o autor solicitou

regime de urgência para a tramitação da matéria.
Fundamentação

Os documentos acostados ao projeto indicaram estar a
entidade em consonância com os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades. Assim, não encontramos óbice
ã tramitação da matéria. Entretanto, faz-se necessária a
apresentação de emenda ao projeto com vistas ao seu
aperfeiçoamento-

Conclusão
Em face do exposto, concluirmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
592/95 com a Emenda nQ 1 a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Histórico Israelita Mineiro - IHIM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1995.
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI -
N9 594/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
estudo objetiva declarar de utilidade pública a União
Comunitária da Barragem Santa Lúcia, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado em 1Q/12/95, foi o projeto distribuído a esta

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

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, a União Comunitária da
Barragem Santa Lúcia é entidade civil sem fins lucrativos,
funciona há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria
não são remunerados. Constata-se, pois, que a entidade
preenche os requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
594/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 595/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em apreço
institui o Dia do Detetive Profissional.
Publicada em IQ/12/95, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 25, #

1 Q, são reservadas aos Estados as competências Que não lhes
sejam por ela vedadas.
Por sua vez, a Constituição Estadual, no art. 210,
determina que a lei fixará as datas comemorativas de fatos
relevantes para a cultura estadual. Portanto, consideramos
que a fixação de data comemorativa para os detetives
profissionais compatibiliza-se com o disposto no mencionado
dispositivo da Carta mineira, tendo em vista o grande valor
dos serviços que essa classe profissional vem prestando ao
Estado e à sociedade.
Registre-se, outrossim, que a proposição não encontra óbice
de natureza jurídico-constitucional que inviabilize a sua
normal tramitação.



Por outro lado, constatamos a existência de algumas
incorreções quanto á técnica legislativa no projeto em
exame, para cujos reparos achamos conveniente apresentar a
Emenda ng 1 na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
595/95 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. ig - Fica instituído o Dia Estadual do Detetive

Profissional, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de
junho.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 601/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, tem como objetivo permitir aos contribuintes
em débito com o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - o parcelamento de
dividas relativas a esse imposto junto ao Estado.
Publicada em 2/12/95, foi a proposição distribuída a esta

Comissão para receber parecer preliminar quanto aos aspectos
da constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade,
conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
O assunto em pauta - parcelamento de débitos do ICMS - por

algumas vezes já foi objeto de projetos de lei submetidos à
apreciação desta Comissão. E oportuno lembrar que um desses
projetos tramitou em todas as etapas do processo
legislativo, mas foi vetado pelo Chefe do Poder Executivo,
sendo o veto mantido por esta Casa Legislativa (Projeto de
Lei no 719/92, convertido na Proposição de Lei nQ 11.800).
Esta Comissão tem-se manifestado contrariamente a projetos

dessa natureza, em razão dos óbices jurídico-constitucionais
apontados a seguir.
o inciso XII do art. 155 da Constituição Federal dispõe:
"Art. 155 - .......................
XII - cabe à lei complementar:
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios
fiscais serão concedidos e revogados".
Já no art. 34, § 8 (ADCT). a Constituição Federal diz

claramente:
"Art. 34 - ...........................
§ SQ - Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária á instituição do imposto de que
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trata o art. 155, 1, b', os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênios celebrados nos termos da Lei Complementar
n 24, de 7 de janeiro de 1975. fixarão normas pará regular
provisoriamente a matéria'.
Até o presente momento não foi editada nova lei
complementar disciplinando a matéria, permanecendo em vigor,
então, a supracitada lei complementar, que remete ao
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - a
competência para, por meio dos já citados convénios,
regulamentar as diversas formas e os mecanismos relativos à
concessão de beneficios fiscais.
Consta no convênio firmado entre os Estados, a teor da
referida norma, autorização para parcelamento das dividas do
ICMS em até 60 meses. Em razão das dificuldades financeiras
por que passa o Estado e por ser essa uma faculdade, o
Executivo, por via de regulamento próprio, reduziu para 36 o
número máximo de parcelas.
Além disso, já está em vigor a lei orçamentária do Estado
para o ano de 1996, devidamente aprovada por esta casa. A
prevalecer a tese consubstanciada no projeto em estudo,
estar-se-ia provocando desequilíbrio entre a receita e a
despesa já previstas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela injuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
601/95.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
119 602/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Casa do
Menor Rosa da Mata, com sede no Municipio de Sacramento.
Nos termos regimentais, compete a esta Comissão proceder ao
exame preliminar da matéria, atendo-se aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
Do exame da documentação juntada ao processo, constata-se
que a entidade preenche os requisitos previstos na Lei ng
5.830, de 6/12/71, para que possa ser declarada de utilidade
pública.
Com efeito, depreende-se do estatuto da entidade e da
declaração do Juiz de Direito que a Casa do Menor Rosa da
Mata é uma sociedade civil, com personalidade juridica, sem
fins lucrativos, em funcionamento há mais de dois anos e que
a sua diretoria é composta por membros de reconhecida
idoneidade, que nada percebem pelo exercicio de seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
602/95 na forma apresentada.
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Sala das Comissões. 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 603/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de

Lei flQ 603/95 visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco
e Região Metropolitana de Belo Horizonte - CODECON -, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicado, 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
Em face da legislação especifica e conforme a documentação

apresentada, o projeto encontra-se corretamente instruido.
Constata-se, pois, que a entidade em análise tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idóneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.
Em face da necessidade de se acrescentar sigla ao nome da
instituição, apresentamos emenda ao art. lQ do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
603/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco e Região
Metropolitana de Belo Horizonte - CODECON -, com sede no
Município de Belo Horizonte.'.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 605/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
entidade Obras Sociais da Paróquia de São Sebastião, com
sede no Município de Itatiaiuçu.
De conformidade com o Regimento Interno, compete a esta
Comissão examinar preliminarmente a proposição, atendo-se
aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A entidade ora em análise é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, em
pleno funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idóneas, que nada percebem pelo
exercício de seus cargos.
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Cumpre salientar, ainda, que a documentação juntada ao
processo preenche os requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de Utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
605/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Ánivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 606/95

Comissão da Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Fundação Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e
Espiritualidade Padre Eustáquio , com sede no Município de
Patrocínio.
Publicado em 7/12/96, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 103,
V. a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade
funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Atende,
assim, ao disposto na Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
606/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 607/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em
epígrafe reestrutura os cargos que indica e dá outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/12/95, foi a

proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende fixar normas a serem
observadas pela Fundação João Pinheiro no que diz respeito
ao seu quadro de pessoal.
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Inicialmente, importa ter presente que a referida Fundação
constitui entidade de direito público integrante da
administração indireta do Poder Executivo.
No que tange à repartição constitucional da competência
para legislar sobre o quadro de pessoal das fundações
públicas vinculadas ao Executivo, observamos o seguinte: o
art. 66, III, "b', "c' e 'e', da Carta mineira estabeleceu
como competência privativa do Governador do Estado a
iniciativa de leis pertinentes à fixação do quadro de
pessoal da administração fundacional e à estruturação das
entidades que a compõem; o art. 90, XIV, contempla a
competência privativa do Chefe do Executivo para dispor, na
forma da lei, sobre a organização e as atividades dos órgãos
e das entidades daquele Poder. Tais preceitos
constitucionais outorgam conteúdo significativo ao principio
da independência entre os Poderes. De outra parte, os
incisos VIII e IX do art. 61 da Carta Estadual atribuem à
Assembléia Legislativa competência para dispor sobre as
matérias relativas a cargos e servidores públicos. Nesse
ponto, ao principio da independência alia-se o principio da
harmonia entre os Poderes, e, assim, a interpretação
sistemática das normas constitucionais conduz ao seguinte
entendimento: 1 - o Governador dispõe de prerrogativa
privativa para apresentar projeto de lei alterando o quadro
de pessoal dos órgãos e das entidades da administração
pública; 2 - uma vez em tramitação nesta Casa, o referido
projeto de lei poderá ser emendado por iniciativa de
parlamentar.
Em vista dessas considerações, resulta inequívoco que a
proposição sob comento se encontra eivada de
inconstitucionalidade, por defeito de iniciativa.

Conclusão
Nestes termos, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
607/95.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 610/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, a proposição em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega, com sede no
Município de Catas Altas da Noruega.
Após sua publicação em 7/12/95, vem o projeto a esta

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

Fundamentação
A entidade em apreço tem personalidade juridica, funciona

há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
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Dessa forma, foram observados os requisitos estabelecidos
pela Lei flQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
610/95 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 611/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em estudo

visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Santa Luzia, com sede no
Municipio de Santa Luzia.
Publicado em 7/12/95, 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 Lei nQ 5.830, de 6/12/71, determina os requisitos para

declaração de utilidade pública de entidades, quais sejam o
funcionamento da instituição por mais de dois anos e
diretores idôneos, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.
Cumpridas as exigências pela entidade que se pretende

beneficiar, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
611/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ho 613/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto
de lei em epigrafe dispõe sobre medidas a serem adotadas
pelo Estado visando a orientar os alunos de lQ e 2Q graus da
rede de ensino público estadual e dá outras providências.
Publicada em 12/12/95, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para que seja examinada quanto aos aspectos
juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ciência já comprovou que é possível serem eliminados, na
origem, os riscos de várias enfermidades, por meio da
simples prática de métodos preventivos. Por isso, deve o
poder público informar a comunidade acerca desses métodos e
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difundi-los, para que se tornem hábitos adotados pelas
pessoas.
Vê-se que a educação é o instrumento mais eficiente de que
o Estado pode valer-se para debelar grande incidência de
doenças, sobretudo as contagiosas. Para tanto, faz-se
necessário que o poder público promova programas
educacionais voltados, principalmente, para as crianças, a
fim de que aprendam, desde tenra idade, as medidas de
profilaxia que deverão adotar.
Esse é, pois, o objetivo da proposição em tela, qual seja o
de orientar os alunos de lQ e 2Q graus da rede de ensino
público estadual sobre as doenças infecto-contagiosas e os
meios de contaminação, evolução e profilaxia dessas.
A medida proposta coaduna-se com preceito consignado no
inciso II do parágrafo único do art. 186 da Carta mineira, o
qual exige que o poder público mantenha "a população
informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas
de prevenção e controle'.
No tocante à competência e iniciativa, a matéria insere-se
no rol daquelas de competência legislativa concorrente do
Estado federado, consoante o disposto no art. 24, IX, XII e
XV, da Carta Magna, e atende, ainda, ao art. 61, XVIII, da
Constituição do Estado: inexistem, portanto, óbices que a
comprometam em tais aspectos.
Todavia, visando a sanar vícios relativos à invasão de
competência no âmbito das atribuições privativas do Poder
Executivo, propomos sejam feitas algumas alterações no texto
da proposição em tela.
A primeira alteração incide sobre o art. 1Q do projeto:
possibilita que o próprio Poder Executivo, segundo os
parâmetros já estabelecidos pelo ordenamento jurídico que
organiza a administração pública estadual, distribua
convenientemente, entre os órgãos e as entidades a ele
vinculados, as tarefas previstas no referido artigo.
A segunda alteração incide sobre o art. SQ: diz respeito à
inserção do estudo das mencionadas doenças no currículo
escolar. Em vista da existência da Lei flQ 5.692, de 11/8/71,
que institui diretrizes e bases para o ensino de 1Q e 2Q
graus, a qual, em seu art. S, atribui aos Conselhos de
Educação a competência para baixar normas disciplinadoras da
estrutura curricular, não cabe a lei estadual tratar dessa
questão
Propomos, ainda, uma terceira alteração, incidindo sobre o
art. 4Q da proposição, visto que tal dispositivo, ao
consignar comando normativo dirigido aos municípios, fere a
autonomia política, financeira e administrativa desses entes
federados.
São esses os motivos que nos levam a apresentar as Emendas
ns 1, 2 e 3, transcritas ao final deste parecer.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
913/95 com as Emendas nQs 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
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Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
,, Art. lo - O Estado adotará medidas para orientar os alunos

de 1 Q e 2Q graus da rede de ensino público estadual sobre o
perigo das doenças infecto-contagiosas, sexualmente
transmissíveis ou não, especialmente a AIDS e a tuberculose,
além da lepra, dengue, febre amarela, leptospirose e
outras.

EMENDA NO 2
Suprima-se o art. SQ da proposição, renumerandose os

demais.
EMENDA NO 3

Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4Q - O Estado equipará as unidades de saúde de

condições adequadas para diagnóstico dessas doenças,
especialmente o MIV.".
Sala das Comissões. 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
149 618/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto de Lei
nQ 618/95 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim
Eldorado, da SSVP, com sede no Município de Contagem.
Publicado, 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
Á matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830. de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A referida instituição
preenche os requisitas estabelecidos 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 n
618/95 na forma proposta.
Sala das Comissões. 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo. Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI

NO 619/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto de Lei

flQ 619/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Muda Matozinhos, com sede no Municipio de Matozinhos.
Publicado em 15/12/95, 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 Associação 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, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei np 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
619/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 620/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dó Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Cavalheiros da Paz nQ 87, com sede no Município de
Coromandel
Publicado em 15/12/95, o projeto vem a esta Comissão para
exame preliminar, consoante dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V. 'a", do Regimento. Interno.

Fundamentação
A documentação acostada aos autos comprova estar a entidade
de acordo com as exigências contidas na Lei flQ 5.830, de
6/12/71. que regulamenta a declaração de utilidade pública
de entidades. Não existe óbice, portanto, à tramitação do
projeto ora analisado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
620/95 como foi proposto.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 622/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Fonte Grande, la, 2a e 3a Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 15/12/95, 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 entidade que se pretende beneficiar é dotada de
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idóneas, não remuneradas
pelos cargos que exercem. Preenche, portanto, os requisitos
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estabelecidos pela Lei flQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina
a declaração de utilidade pública de entidades. -
Faz-se necessária a alteração do art. lQ do projeto,
entretanto, com vistas à inclusão da sigla no nome da
entidade, o que é feito pela Emenda nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
622/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

Comunitária do Bairro Fonte Grande, la, 2a e 32 Seções -
ASCODEFONTE -, com sede no Município de Contagem.".
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 628/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n

628/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município de
Monte Carmelo.
Após sua publicação em 21/12/95, 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 entidade em tela é dotada de personalidade jurídica,
funciona bã mais de dois anos e sua diretoria é formada de
pessoas idóneas, não remuneradas pelos cargos que exercem
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.
No entanto, torna-se necessário apresentar emenda à

proposição com vistas ao seu aprimoramento técnico.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
628/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

de Moradores do Bairro Alto Vila Nova, com sede no Município
de Monte Carmelo.'.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 631/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Mestre Rangel ng 61, com sede no Município de
Divinópol Is.
Publicado em 22/12/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei flQ 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre
os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se
que a instituição atende às exigências da lei acima citada,
nada havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
631/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, - Presidente - Leonidio Bouças, relator
- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 632/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, a proposição
em tela objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Tenda Espirita Jemanjá e Pai João Congo, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após sua publicação em 22/12/95, 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 entidade mencionada preenche todos os requisitos
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública de entidades.
Não encontramos, portanto, óbice á tramitação do projeto

nesta Casa.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
632/95 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 633/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n
633/95 visa a declarar te utilidade pública a Associação
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Comunitária dos Moradores de Santo Antônio - ACOMOSA -, com
sede no Município de Sabará.
Publicado em 22/12/95, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195, c/c O art. 103, V, aaü, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verificamos que a ACOMOSA
funciona em conformidade com a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidade.
Constatamos, portanto, que não há óbice legal e

constitucional á tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
633/95.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 634/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, a proposição em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Barraqueiros Ratos de Praia de Januãria, com sede no
Município de Januária.
Após sua publicação em 22/12/95, 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 matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidade.
A instituição em apreço atende às 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
634/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 519/95
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei nQ 519/95, do Deputado José Bonifácio,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Fraternitate et Justitia, nQ 2.748, com sede no Município de
Barbacena.



Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a", do Regimento Interno.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A finalidade principal da Loja Maçônica Fraternitate et
Justitia é trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e
intelectual do ser humano. Além disso, desenvolve importante
trabalho filantrópico, proporcionando assistência à
comunidade no que diz respeito à educação e à saúde básicas.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei no 519/95 no 2Q turno, na forma do vencido no
lg turno.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

Redação Co Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Hp 519/95

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternitate
et Justitia, nQ 2.748, com sede no Municipio de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Fraternitate et Justitia, no 2.748, com sede no
Municipio de Barbacena.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 523/95

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

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n
523/95, que objetiva declarar de utilidade pública o Centro
de Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede
no Municipio de Montes Claros, foi aprovado no lQ turno, na
forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 2Q turno, conforme preceituam as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública é uma sociedade civil, de caráter
filantrópico, que vem realizando importante trabalho
assistencial em prol da criança e do adolescente, nas áreas
de educação, saúde e alimentação.
Pelo trabalho meritório que desenvolve, acreditamos ser a

entidade merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
523/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA 0 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
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Np 525/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ilely Tarquinio, o projeto de lei em
epigrafe, que objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Lagoa
Formosa, com sede no Município de Lagoa Formosa, foi
aprovado no lg turno, na forma original.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 2g turno, conforme estabelecem as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública presta atendimento a deficientes físicas e
mentais e tem como principal objetivo promover o bem-estar e
a integração do excepcional na sociedade.
Pelas atividades de caráter assistencial e filantrópico que

vem realizando, torna-se a instituição merecedora do titulo
declaratõrio de utilidade pública.

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

525/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O ao TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 544/95

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n
544/95 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
do Congado Moçambique Cor-de-Rosa, de Monte Alegre de Minas.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em epígrafe trabalha com o objetivo de Integrar
povo e poderes públicos para a realização de tarefas de
cunho cultural.
Sua padroeira é Nossa Senhora do Rosário. Assim sendo, por

meio de festividades de caráter religioso, promove ações de
alto significado humanistico.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 544/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 1996.
Anderson Adauto, relator.
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